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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

 

A Magyar Kormány utóbbi években megvalósult reformtörekvéseinek kiemelt célkitűzése a 

költségtakarékos és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, a szakmailag minél hatékonyabb 

területi államigazgatás megvalósítása. 2017. január 1-jétől a Tolna Megyei Kormányhivatal 

szervezeti felépítésében mind megyei, mind járási szinten, valamint a feladat- és hatásköreit 

illetően is jelentős változások léptek életbe. 

 

A hatósági feladatok átcsoportosításával a korábbi Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) az integrációt követően a Tolna Megyei Kormányhivatalban Agrár- és Vidékfejlesztést 

Támogató Főosztályként folytatja szakmai munkáját, változatlan helyen, a megszokott 

ügyfélfogadási rendben. 

 

Járási szintű változás, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok, melyeket 

korábban a Fejér Megyei Kormányhivatal látott el Tolna megyei illetékességgel, 2017. január 1-

jétől a Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának keretében 

megalakult Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hatáskörébe tartoznak. 

 

A szakszerű és hatékony feladatellátást biztosítandó számos feladat került át a Szekszárdi Járási 

Hivatal hatáskörébe, melynek következtében a közigazgatási ügyek gyorsabban és hatékonyabban 

intézhetők. A változások nagy része azonban nem érinti a hétköznapi ügyfélfogadás rendjét, a 

megszokott helyen és időben állnak a hivatal munkatársai az ügyfelek rendelkezésére. 

Jelentős változás azonban, hogy a jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos 

feladatokat 2017. január 1-jétől a Járási Hivatalok Hatósági és Gyámügyi Osztálya látja el. A 

Szekszárdi Járási Hivatalhoz került továbbá a Termékbiztonság, az E-kereskedelem, és a 

Piacfelügyelet. A kisebb jelentőségű, általános fogyasztóvédelmi ügyek a Járási Hivatalok Hatósági 

Osztályához kerültek. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a hétköznapi 

ügyintézés során. Hivatalunk a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapján már az új 

szervezeti felépítésben, folyamatosan frissülő hírekkel, és közérdekű információkkal várja a 

látogatókat.  

 

Bízom benne, hogy a jelen hírlevelünkben összeállított, hivatalunk szakmai sokszínűségét tükröző 

tudásanyaggal további segítséget tudunk nyújtani az állampolgároknak és a szakmai 

szervezeteknek.  

 

Sikeres munkát kívánok!                    

                dr. Horváth Kálmán 

 kormánymegbízott  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/szekszardi-jarasi-hivatal-agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/szekszardi-jarasi-hivatal-hatosagi-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna


 

 

 

 

A 2017. január elsejével új szerkezetben felálló Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztályától az alábbi élelmiszerlánc-biztonságot érintő feladatok járási 

szintre kerültek. 

 

2013. évi CXXII. törvényben előírt földelőhaszonbérleti/elővásárlási jog érvényesítéséhez 

szükséges állatlétszámot igazoló hatósági bizonyítvány, valamint a 2013. évi CCXII. törvény 

szerinti állatsűrűséget igazoló hatósági bizonyítvány kiadása 

 

312/2012. (XI. 8.) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. rendelet által előírt 

szakhatósági állásfoglalás kiadása 

 

 TMKH Tamási Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 

7090 Tamási, Szabadság u. 54. Tel.: 06 (74) 471-322, tamasi-

elelmiszerlanc@tolna.gov.hu 

7200 Dombóvár, Pannónia út 28. Tel.:06 (74) 466-536 

E-mail: dombovar-elelmiszerlanc@tolna.gov.hu 

 

 TMKH Bonyhádi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 

7150 Bonyhád, Perczel u. 23. Tel.: 06 (74) 451-535, bonyhad-elelmiszerlanc@tolna.gov.hu 

7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18. Tel.: 06 (74) 512-244 

E-mail: szekszard-elelmiszerlanc@tolna.gov.hu 

7030 Paks, Kápolna u. 2/6. Tel.: 06(75)511-028,  

E-mail: paks-elelmiszerlanc@tolna.gov.hu 

 

Borászati, pálinkaellenőrzési, állattenyésztési hatósági feladatok: 

 TMKH Bonyhádi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 

7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18. Tel.: 06 (74) 512-244 

E-mail: szekszard-elelmiszerlanc@tolna.gov.hu 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

mailto:paks-elelmiszerlanc@tolna.gov.hu
mailto:szekszard-elelmiszerlanc@tolna.gov.hu


 

 

 

 

A Magyar Közlöny 2016. évi 177. számában megjelent az egyes földügyi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2016. (XI.17.) Korm. rendelet, mely az elővásárlási és 

elő-haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés 

hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. 

rendeletet az alábbiak szerint módosította: 

 

„2. § (1) A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a 

fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) 

jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a 

továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: 

Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő 

közlése iránt, kivéve, ha az adás-vételi szerződés szerinti vevő az állam, mint első helyen álló 

elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem 

adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.” 

 

A módosítás értelmében azokat az adás-vételi szerződéseket, amelyeknél a szerződés szerinti 

vevő a Magyar Állam, nem kell a továbbiakban hirdetményi úton közölni. 

 

„(1a) Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése során a közös önkormányzati 

hivatalhoz tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó, a föld fekvése 

szerint illetékes települési önkormányzatot kell érteni.” 

 

A közös önkormányzati hivatal esetében eddig az adás-vételi szerződés közlése a közös 

önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi 

önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történt a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 21. § (2) 

bekezdése alapján. A módosítás következtében közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 

önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó, a föld fekvése szerint 

illetékes települési önkormányzatot kell érteni. A föld fekvése szerint illetékes önkormányzati 

hivatalnál is csak abban az esetben kell kifüggeszteni a szerződést, ha a vétel tárgyát képező föld 

nem a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti településen fekszik, hiszen akkor elég csak 

a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára kifüggeszteni.  

 



 

 

„3. § (4) A jegyző a 2. §-ban meghatározottak szerint benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak 

beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi szerződések közül a nem 

biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 

21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, és ezt a 

szerződéspéldányt függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a 

kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében 

meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos 

határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.” 

 

A módosításra került 3. § (4) bekezdése értelmében a közlés kezdő napját is rá kell vezetnie a 

jegyzőnek a kifüggesztett adás-vételi szerződésre. Mindezek alapján egyértelmű lesz az 

elővásárlásra jogosultak számára, hogy melyik az első nap, amelytől fogva érvényesen elfogadó 

jognyilatkozatot tehetnek.  

 

„(4a) Amennyiben több települési önkormányzat hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre az adás-vételi 

szerződés, a kifüggesztésnek azonos napon kell megtörténnie.” 

 

A módosítás következtében tehát amennyiben az adás-vételi szerződés közös önkormányzati 

hivatalnál kerül kifüggesztésre, és a szerződést mind a közös önkormányzati hivatalnál, mind 

pedig a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat hirdetőtábláján is ki kell 

függeszteni, a kifüggesztésnek azonos napon kell megtörténnie.  

 

5. § (1) A jegyző az adás-vételi szerződést a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében 

meghatározott 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a 

hirdetőtábláról. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel 

napját. 

 

A módosítás következtében tehát az adás-vételi szerződés hirdetőtábláról való levételekor a levétel 

napját is rögzíteni kell.  

 

„5. § (1a) Ha a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő utolsó 

napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi 

munkanapon jár le.” 

 

A fenti módosítás következtében a jogalkotó egyértelművé tette az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően alkalmazott számítási módot, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 8:3. §-a is rögzít. 

 

„5. § (1b) Ha a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése alapján a jegyző megállapítja, hogy az 

elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó 

jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó 

elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte 

el.” 



 

 

A fenti új rendelkezés értelmében a jogalkotó egyértelművé tette, hogy a Földforgalmi törvény 

21. § (4) bekezdése alapján pontosan milyen tartalmú tényt kell rávezetnie a jegyzőnek az 

elfogadó jognyilatkozatra. 

 

Az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, aki az azon 

szereplő aláírást a saját kezű aláírásának ismerte el.  

 

„11. § (1) A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját, a 

közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az elő-

haszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, 

azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.” 

 

A fenti módosítás értelmében tehát a közlés kezdő napját is rá kell vezetnie a jegyzőnek a 

kifüggesztett haszonbérleti szerződésre. Mindezek alapján egyértelmű lesz az elő-

haszonbérletre jogosultak számára, hogy melyik az első nap, amelytől fogva érvényesen elfogadó 

jognyilatkozatot tehetnek.  

 

„11. § (2) A jegyző a haszonbérleti szerződést a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében 

meghatározott 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a 

hirdetőtábláról. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel 

napját.” 

 

A továbbiakban a levétel napját is rögzíteni kell a haszonbérleti szerződés hirdetőtábláról 

való levételekor, mely változás az eddig kialakult gyakorlatot megerősítette. 

 

A fentiek alapján tehát a következő záradéknak kell szerepelnie az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződéseken: 

 

Kifüggesztés időpontja: 

Közlés kezdő napja: 

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló határidő utolsó napja: 

Ez a határidő jogvesztő. 

Levétel napja: 

 

„11. § (2a) Amennyiben a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott 15 napos 

határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a 

legközelebbi munkanapon jár le.” 

 

A fenti hivatkozással a jogalkotó egyértelműsítette az eddigi gyakorlatnak megfelelően alkalmazott 

számítási módot, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:3. §-a is rögzít. 

 

„13. § (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató a következő adatokat tartalmazza: 

d) a szerződésben szereplő 



 

 

da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, területnagyság, 

tulajdoni hányad..,” 

 

A kormányzati portálon közzétett elektronikus tájékoztató eddig is tartalmazta a szerződés szerinti 

tulajdoni hányadot, azonban az új rendelkezéssel megteremtődött a tájékoztató adattartalma és a 

jogszabályi rendelkezések közötti összhang.  

 

„13. § (3) A tájékoztatónak a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (2) 

bekezdésben foglalt adatokat – a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a 

kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos 

elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével – az (1) bekezdésben meghatározott 

napon megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek (a továbbiakban: működtető 

szervezet). Az elektronikus tájékoztató mellékleteként a hirdetményi úton közölt szerződés nem 

küldhető meg, illetve az a tájékoztatóval együtt nem tehető közzé.” 

 

A fentiek értelmében az elektronikus tájékoztató mellékletként a hirdetményi úton közölt 

szerződést nem lehet közzétenni. Erre a szabályozásra azért volt szükség, mivel az elektronikus 

tájékoztató nem minősül joghatályos közlésnek. 

 

„16. § Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2016. (XI. 17.) Korm. 

rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 2. § (1) és (1a) bekezdését, 3. § (4) és (4a) 

bekezdését, 5. § (1), (1a) és (1b) bekezdését, 6. § (1) és (2) bekezdését, 11. § (1), (2) és (2a) 

bekezdését a MódR. hatálybalépésének napján vagy azt követően közzétett vagy közölt adás-

vételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni.” 

 

Az átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezés alapján a fenti rendelkezéseket azokra az adás-

vételi és haszonbérleti szerződések vonatkozásában kell alkalmazni, melyek 2016. december 2-

án, vagy azt követően kerültek kifüggesztésre.  

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

 



 

 

 

 

A betegség az emberre nézve nem, ugyanakkor a sertésekre, vaddisznókra minden 

életkorban rendkívül veszélyes, az állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak. 

 

A helyi hatóságok a fertőzött nagyszőlősi gazdaságot 40 napra állategészségügyi zárlat alá 

helyezték, az állományt (négy vaddisznót és hat malacot) felszámolták és az elhullott állatok 

tetemeivel együtt elégették. A hatóságok szerint a fertőzési gócot lokalizálták, így az nem jelent 

további veszélyt. Egyúttal 20 kilométeres körzetben elrendelték az összes házi sertés állatorvosi 

vizsgálatát. A megfigyelési körzet Magyarország és Románia területére is átnyúlik.  

 

Az afrikai sertéspestis (ASP) nagy ragályozó képességű, vírus okozta fertőző betegség, amely 

iránt Európában a házi sertés és az európai vaddisznó fogékony.  A betegség vírusellenes 

állatgyógyászati készítményekkel nem gyógyítható és az állatok védőoltására engedélyezett, 

hatékony oltóanyag (vakcina) sem áll rendelkezésre. 

Az ASP nagy gazdagsági kárt okozó fertőző betegség, mert a betegségtől addig mentes 

országokba/régiókba való behurcolását követően csak szigorú igazgatási/rendészeti 

intézkedésekkel és jelentős anyagi áldozatok árán lehet felszámolni. Ugyanis a fertőzött 

állományokat és a velük kapcsolatba került állományok valamennyi sertését le kell ölni, az 

állathullákat a fertőzés terjedését kizáró módon ártalmatlanítani kell, a felszámolt sertésállományok 

tartási helyét ismételten fertőtleníteni kell, a sertésforgalmazást és felvásárlást regionális vagy 

országos szinten korlátozzák, az élő sertések, a sertéshús és a sertéshúsból készült félkész és 

késztermékek exportja nem engedélyezett. 

A hazai sertéságazat fennmaradása és fejlesztése szempontjából a betegség behurcolásának 

megelőzése nagyon fontos minden érdekelt számára. Hazánk keleti határátkelőin elrendelt 

óvintézkedések (az utasforgalomban a poggyászok szigorított ellenőrzése, a sertéshúsból készült, 

nem hőkezelt élelmiszerek elkobzása, az országba belépő teher- és személygépjárművek 

fertőtlenítése) is az ASP vírus behurcolásának megelőzését szolgálják. 

 

A BETEGSÉG 

A vírus a külső környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló. A fertőzött istállók /ólak és 

karámok padozatán, az alomszalmán, napfénytől védett helyen, heteken át fennmarad. A 

sertéshúsban és az abból készült nyers, vagy félkész termékekben több hétig, a fagyasztott 

húsokban évekig fertőzőképes marad. Csak erélyes fertőtlenítőszerekkel pusztítható el.  

A beteg sertések valamennyi váladékukkal (bélsárral, vizelettel, nyállal, orrváladékkal, ondóval, 

hüvely- és méhváladékkal) ürítik a vírust és ezáltal közvetlenül megfertőzik a velük érintkező 

társaikat. A sertéstartók, az állatgondozók, az állatfelvásárlók és a fertőzött állatok tartási helyén 

megforduló más személyek az említett váladékokkal szennyeződött lábbelivel, ruházattal, 



 

 

használati eszközökkel (villa, lapát, vödör, takarmányos kocsi stb.) szintén elhurcolhatják a 

betegség kórokozóját. 

 

Tünetek: Az állat megfertőződésétől a betegségre gyanút keltő tünetek megjelenéséig terjedő 

lappangási idő 3-15 nap között változhat. A betegség heveny (acut) kórformájának házisertéseken 

megfigyelhető tünetei: étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz 

(40,5-42 °C), testszerte vérzések a bőrön (különösen a füleken, a has alján, és a combokon), a bőr 

vöröses-lilás elszíneződése, hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy véres hasmenés. A 

vemhes kocák elvetélhetnek. A megbetegedést, tüneteket, elhullást az állattartó, az  

állatfelvásárlással és állatszállítással foglalkozók, a vágóhidak üzemeltetői, a vadaskertek, 

vadasparkok és vadfarmok  tulajdonosai kötelesek állatorvosnak bejelenteni. 

Az ASP megállapítása és a hasonló tünetekben megnyilvánuló klasszikus sertéspestistől (KSP) 

való elkülönítése csak kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal lehetséges. 

Az ASP a bejelentési kötelezettség alá vont fertőző állatbetegségek csoportjába tartozik. A 

betegség hatósági megállapítása pozitív laboratóriumi vizsgálatok alapján történik. 

A betegség elfojtása/felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre leöletett sertései után az 

állattartó állami kártalanításra jogosult. Amennyiben a sertéstartó az állat(ok) betegségét, vagy 

elhullását nem jelentette az állatorvosnak, akkor – az ASP későbbi hatósági megállapítását 

követően – a felszámolt állománya után állami kártalanításra nem jogosult, továbbá élelmiszerlánc-

felügyeleti bírsággal sújtandó. Ez vonatkozik az állattartóval azonos beszámítás alá eső, fent 

említett személyek mulasztására is. 

 

A FERTŐZŐ SERTÉSBETEGSÉGEK, ÍGY AZ ASP MEGELŐZÉSE SZEMPONTJÁBÓL IS 

HASZNOS TANÁCSOK SERTÉSTARTÓK RÉSZÉRE 

 

1. Sertésvásárlás előtt mindig konzultáljon állatorvosával. Sertést másik állattartótól, vagy 

állatorvosi ellenőrzés alatt álló állatvásáron csak a megfelelő szállítási bizonylatokkal együtt 

vásároljon meg. 

2. Ne vásároljon sertéseket ismeretlen személyektől, különösen személygépkocsi utánfutókról 

olcsón eladásra kínált, jelöletlen állatokat. 

3. A megvásárolt sertéseket kb. egy hónapig különítse el saját állományától. 

4. Rendszeresen takarítsa és fertőtlenítse a sertések tartási helyét, az etetésre és itatásra 

használt eszközöket. 

5. Ne keressen fel olyan sertéstartó udvart, ahol az állatok megbetegedtek, még a szomszéd, 

vagy közeli ismerős erre irányuló kérésére sem. 

6. Ha Ön házisertéseket is tartó vadász, akkor kerülje el azt, hogy sertései a vaddisznók 

zsigereléséből /feldolgozásából származó nyesedékhez hozzájussanak. A vadászaton 

használt öltözékét és lábbelijét cserélje le mielőtt sertéseit itatni vagy etetni akarja. 

7. Amennyiben a település külterületén tart sertéseket, akkor azok vaddisznókkal való közvetlen 

érintkezését akadályozza meg a kerítés megerősítésével. Vaddisznók által megdézsmált 

takarmányt ne adjon sertéseinek, és a vaddisznók által összetúrt, azok ürülékével szennyezett 

szalmakazlat se használja almozásra. 



 

 

8. Állatai megbetegedését, vagy váratlan elhullását mindig jelentse be a településen dolgozó 

állatorvosnak. Elhullott sertései szakszerű ártalmatlanításának módját beszélje meg az 

állatorvossal. 

9. Az Európai uniós és ennek megfelelően a hazai jogszabályok tiltják az állati eredetű 

melléktermékek közé tartozó élelmiszerhulladék (közismertebb néven „konyhamoslék”) 

sertésekkel (más élelmiszertermelő állatokkal) való etetését, mivel ez számos fertőzőbetegség 

terjesztője lehet. Ebből a szempontból különösen veszélyesek az autópályák és az országos 

főutak mellett lévő kamionparkolók területéről összegyűjtött, állati eredetű élelmiszerek 

maradékát is tartalmazó hulladékok. A szállodákból, éttermekből, közkonyhákból származó 

élelmiszer-hulladék esetében is fokozott a járványügyi kockázat. Éppen ezért nem csak a 

jogszabályi tilalom, de saját állatállományuk védelme érdekében se etessenek 

élelmiszerhulladékot sertéseikkel! 

10. Ne adjon és ne kérjen kölcsön a sertések ápolásához, ellátásához használt eszközöket, 

szerszámokat. 

11. Kocáit csak olyan tenyészkannal fedeztesse, amelynek a fontosabb fertőző betegségektől 

való mentességét állatorvos igazolja. Ha kocáit mesterségesen akarja termékenyíttetni, akkor 

e feladatra engedéllyel rendelkező személyt (állatorvost, nyilvántartásba vett inszeminátort) 

kérjen meg. 

 

 

A VADÁSZATRA JOGOSULT TÁRSASÁGOK ÉS A VADÁSZOK FELADATAI AZ ASP 

MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KORAI FELISMERÉSÉBEN 

 

1.  A vaddisznók között észlelt tömeges megbetegedést, vagy elhullást be kell jelenteni a megyei 

vadászati hatóságnak és a vadászterület helye szerint illetékes járási főállatorvosi hivatalnak 

(az ASP és KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges 

mintavételek egyeztetése céljából). 

2. Az országúton elütött vaddisznókból szintén kötelező a mintavétel (lépdarab, mandulák) az 

ASP és KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz. 

3. A vadászterületen ne szórjanak szét olyan hulladékot, amely állati eredetű élelmiszerek 

maradékát is tartalmazza. 

4. Ha saját udvarában házisertéseket is tart, akkor minden vadászatot követően cserélje le 

ruházatát és lábbelijét, mielőtt sertései itatásához, vagy etetéséhez fogna. 

5. Sertéstartó udvarokban szabad vadászterületről befogott vaddisznókat elhelyezni tilos! 

6. Vadaskertekben, vadasparkokban, vadfarmokon vaddisznók között tapasztalt 

megbetegedéseket, elhullásokat be kell jelenteni a területileg illetékes járási főállatorvosi 

hivatalnak. 

7. Az ASP-vel fertőzött országokból érkező vendégvadászokat kérjék meg arra, hogy ne 

hozzanak magukkal sertés-, vagy vaddisznóhúsból készült élelmiszereket. 

8. Nagyüzemi/nagylétszámú sertéstartó telepen dolgozó vadászok a munkakezdés előtt 

tájékoztassák a telepvezetőt arról, ha előzőleg olyan vadászaton vettek részt, ahol a 

vaddisznók zsigerelésekor, vagy egyéb jelek alapján felmerült fertőző betegség gyanúja. 



 

 

9. Mérjék fel a vadászterületen élő vaddisznó kondákat, azok létszámát és mozgását, mert 

egyes kondák „eltűnése”, kipusztulása az ASP első jele lehet. 

10. Vezessenek pontos nyilvántartást az etetőhelyekről és a természetes vízfolyásokról, 

itatóhelyekről is. Ezek rendszeres ellenőrzése fontos járványügyi információkkal szolgálhat. 

11. A vaddisznók zárt területre való vásárlását, vagy szabad vadászterületre történő kihelyezését 

előzetesen jelentsék be az illetékes járási főállatorvosi hivatalnak is. 

12. A megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hatóság által kiadott határozatnak 

megfelelően a vadászatra jogosultak minden vadászati évben teljesítsék a KSP monitoring 

programban rájuk eső mintaszámot. Minden esetben a szívből (vagy ha ez nem lehetséges 

valamely nagyobb érből) vegyenek véralvadékot, továbbá mandula minta vételéről se 

feledkezzenek el. A mintákat megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hatóság által 

előírtak szerint adják le. A KSP monitoring program során nyert mintákból a NÉBIH 

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága az ASP felderítésre irányuló vizsgálatokat is 

elvégzi, ha azt az Európai Unió vagy a szomszédos harmadik országok járványügyi helyzete 

indokolja. 

Forrás: www.portal.nebih.gov.hu 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

 

 

 

 

 

Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos hazánk teljes területére elrendelte a baromfik zártan 

tartását. Az intézkedést az indokolta, hogy már 11 megyében és Budapesten összesen 83 

vadmadárban mutatta ki a NÉBIH laboratóriuma a madárinfluenza vírusát, valamint, hogy két hete 

– valószínűsíthetően vadmadártól eredő fertőződés miatt – Győr-Moson-Sopron és Veszprém 

http://www.portal.nebih.gov.hu/


 

 

megyében is megjelent a betegség. Az előírás célja, hogy tovább csökkenjen az állományok vadon 

élő madarakkal történő érintkezésének lehetősége. 

 

Január 27-től hatályos 1/2017. számú országos főállatorvosi határozat – a korábbi intézkedések 

kiegészítéseképpen – előírja, hogy az ország területén valamennyi baromfit csak zártan lehet 

tartani. Amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A 

madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület 

alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie. 

 

A járvány kezdete óta hazánkban mintegy 3 millió baromfit kellett ártalmatlanítani, az ebből 

származó közvetlen kár körülbelül 3,5 milliárd forintra tehető. Az állategészségügyi hatóság 

haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést. 

 

Továbbra is kulcsfontosságú, hogy az állattartók szigorúan betartsák az általános járványvédelmi 

szabályokat, és jelezzék az állatorvosuknak vagy az állategészségügyi hatóságnak, ha állataikon 

bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek. 

 

 

 

A Tolna megyei állategészségügyi hatóság elérhetőségei: 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/szervezeti-egysegek/elelmiszerlanc-biztonsagi-es-

foldhivatali-foosztaly 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/bonyhadi-jarasi-hivatal-elelmiszerlanc-

biztonsagi-es-allategeszsegugyi-osztaly  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tamasi-jarasi-hivatal-elelmiszerlanc-

biztonsagi-es-allategeszsegugyi-osztaly  

 

A madárinfluenza járvánnyal kapcsolatos aktuális információk elérhetők a NÉBIH honlapján. 

 

Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/orszagszerte-zartan-kell-tartani-a-baromfit 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/szervezeti-egysegek/elelmiszerlanc-biztonsagi-es-foldhivatali-foosztaly
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A Magyar Közlöny 2016. évi 210. lapszámában megjelent a zártkertként nyilvántartott ingatlanok 

művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXVII. 

törvény, melynek a legjelentősebb hozadéka, hogy meghosszabbította a zártkerti ingatlanok 

művelés alóli kivonására irányuló kérelmek benyújtásának határidejét 2017. december 31. napjáig. 

A jogalkotó a törvénnyel az állampolgárok részéről felmerült ez irányú igényt elégítette ki; ugyanis 

a művelés alóli kivonás folytán az átminősítéssel az ingatlan kikerül a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) hatálya alól, azaz nem kell 

alkalmazni a művelés alól kivont zártkerti ingatlanok esetében az elővásárlási jogra 

(kifüggesztésre), illetve a hatósági jóváhagyásra irányuló szabályozást, jelentősen megkönnyítve 

ezen ingatlanok elidegenítését és hasznosítását. 

Fontos – szigorításnak is tekinthető – változás továbbá, hogy a módosítás a szőlőtermesztésről és 

a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényt is érintette oly módon, hogy rögzítésre került, 

hogy a borszőlő termőhelyi kataszterbe tartozó zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonására 

irányuló kérelemhez mellékelni kell a hegybíró igazolását arról, hogy az ingatlanon fennálló 

ültetvény kivágásra került. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kataszterbe tartozó szőlő művelési 

ágú zártkerti ingatlanok kivett területre történő átminősítése csak akkor lehetséges, ha ténylegesen 

megszűnik a szőlőtermesztés az ingatlanon.  

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Közlöny 2016. évi 189. lapszámban kihirdetésre került a közigazgatási 

bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Módtv.), mely 2017. január 1-jei hatállyal  módosította többek között a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 2013. évi CCXII. törvényt (a továbbiakban: Fétv.) az 

alábbiak szerint: 

 



 

 

Módtv. 71. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a 

továbbiakban: Fétv.) 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„83. § A mezőgazdasági igazgatási szerv a földhasználati szerződés jóváhagyása esetén a 

szerződés két eredeti példányát látja el jóváhagyó záradékkal, amelyből az egyik példányt – a 

jóváhagyását tartalmazó határozatával egyidejűleg – a szerző félnek, a másik példányt a határozat 

jogerőre emelkedését követően – az e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti eljárás 

lefolytatása érdekében – az ingatlanügyi hatóságnak küldi meg.” 

(2) A Fétv. 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az 

ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, kivéve, ha a földhasználati 

nyilvántartásba vételi eljárás a 95/A. § (1) bekezdése szerint hivatalból indul meg. Ha a használat 

részesművelési szerződés alapján jött létre, a bejelentési kötelezettség a részesművelési 

szerződésben meghatározott, a szerződő felek közül kijelölt képviselőt terheli.” 

(3) A Fétv. 95. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A földhasználati nyilvántartási eljárás – a 95/A. § (1) bekezdése szerinti eljárás kivételével – a 

(2) és (5) bekezdésben meghatározott földhasználati bejelentési és a változás-bejelentési (a 

továbbiakban együtt: bejelentési) adatlapnak, valamint a (3) bekezdésben meghatározott 

okiratoknak az ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásával indul meg.” 

(4) A Fétv. a következő 95/A. §-sal egészül ki: 

„95/A. § (1) A 95. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a hatósági jóváhagyáshoz kötött 

szerződésen alapuló használat esetén az ingatlanügyi hatóság a hozzá érkező, jóváhagyási 

záradékkal ellátott szerződés alapján a földhasználat nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

eljárást hivatalból folytatja le. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás eredményeként a földhasználat bejegyzése nem történik 

meg, úgy a földhasználónak a 95. § (1) bekezdése szerint bejelentést kell tennie.” 

 

A Módtv. által eszközölt módosítás alapján új elemként jelenik meg, hogy a földhasználati 

szerződések hatósági jóváhagyása során a mezőgazdasági igazgatás szerv a jóváhagyott és 

záradékolt szerződés egy példányát a jogerőre emelkedést – tehát a közlést – követően az 

ingatlanügyi hatóságnak küldi meg (adja át), ahol a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás 

hivatalból kerül lefolytatásra. Fentiek alapján a jogalkotó mentesítette az ügyfeleket az olyan, 

hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések (haszonbérlet, feles bérlet, 

részesművelési, illetve ezek módosításai) bejelentésének kötelezettsége alól, mely szerződéseket 

a járási hivatalok földhivatali osztályai – mezőgazdasági igazgatási szervként - már jóváhagytak. A 

továbbiakban az ilyen típusú földhasználati szerződéseket a járási hivatalok földhivatali osztályai 

ingatlanügyi hatóságként hivatalból regisztrálják majd a közhiteles földhasználati nyilvántartásba. A 

hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződések esetében (szívességi 

földhasználat, közeli hozzátartozók közötti haszonbérlet, feles bérlet, stb.) a földhasználó ügyfelek 

bejelentési kötelezettsége természetesen továbbra is fennáll. 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 



 

 

 

 

Az építésügyi jogszabályok a kormány bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos elhatározásának 

megfelelően úgy változtak, hogy az ügyfelek a lehető legkisebb mértékben függjenek a hatósági 

eljárásoktól.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §. (1) 

bekezdése kibővítette az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység körét az alábbiak 

szerint:  

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos 

alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 

négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és a legfeljebb 

300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá 

átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. 

Korábban csak a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése volt 

egyszerű bejelentés alapján megvalósítható. 

Változott az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete 1. és 8. 

pontjai is, jelentősen csökkentve az építési engedélyhez kötött építési munkák körét.  

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:  

1.Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 

megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a 

csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik. 

A korábbi jogszabály szerint, ha az építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 

homlokzatának megváltoztatása az építmény tartószerkezeti rendszerének megváltoztatását 

eredményezte, akkor építési engedélyt kellett kérni.  

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:  

Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, 

amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m
3
 térfogatot és 4,5 

m gerincmagasságot. 

A korábbi jogszabály szerint az építési engedély nélkül építhető építmény paraméterei a nettó 50 

m
3
 térfogatot és 3,0 gerincmagasságot nem haladhatták meg. 

 

Hatósági Főosztály 

 

 



 

 

 

 

Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos megkeresések teljesítése a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) feladata. Az önkormányzati adóhatóság a tartozás 

végrehajtásának eredménytelensége esetén keresheti meg a NAV-ot, ha a tartozás eléri az 50.000 

Ft-ot. A megkeresés tartalmáért a megkereső felel, a NAV kizárólag mint a végrehajtás 

foganatosítója jár el. A végrehajtási eljárást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 

alapján kell lefolytatni. A megkeresést kizárólag elektronikus úton, regisztrációs azonosító számmal 

rendelkező önkormányzati adóhatóság terjesztheti elő. 

Az Art. 161/A. §-a értelmében 

(1) Az állami adó- és vámhatóság – az e §-ban rögzített eltérésekkel – az adók módjára 

behajtandó köztartozások behajtására irányadó szabályok szerint az önkormányzati adóhatóság 

megkeresése alapján végrehajtja az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi adóval, 

illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásokat. 

(2) Az önkormányzati adóhatóság havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az 

állami adó- és vámhatóságot a legalább 50 000 forintot elérő tartozás végrehajtása céljából. A 

megkeresésben nem kell megjelölni azt a jogszabályt, amely az önkormányzati adóhatóságnál 

nyilvántartott tartozás végrehajtását lehetővé teszi. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság az állami adó- és vámhatóság megkeresése előtt megkísérli a 

tartozás átvezetéssel és visszatartás útján történő végrehajtását, ha ennek feltételei fennállnak. 

(4) Az állami adó- és vámhatóság a tartozás biztosítása érdekében jelzálogjogot is bejegyeztethet 

az adós tulajdonában lévő ingatlanra. 

(5) Az önkormányzati adóhatóság megkeresése nem tartalmazhatja azon tartozás összegét, 

amelyre vonatkozóan az önkormányzati adóhatóság már visszatartási jog gyakorlását 

kezdeményezte az állami adó- és vámhatóságnál. 

 

A helyi adótörvényekre vonatkozó változás, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv.) mentességre vonatkozó szabályai módosultak, a 3. § (3) bekezdése 

értelmében a (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet 

megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, 

sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) 

bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-

nyilvántartásban tulajdonosként – a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet 

esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként – bejegyzett adóalany kizárólag a 

létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A 

feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles 

nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül. 

 



 

 

A vagyoni típusú adók vonatkozásában a Htv. 52. § 7. pontja szerinti tulajdonos: az ingatlan 

tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként 

szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az 

ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a 

szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az 

ingatlanügyi hatóság jogerősen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a 

szerződés érvénytelenségét. Újonnan létrehozott építmény tulajdonjogának – a használatbavételi 

engedély jogerőre emelkedését megelőző – átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi 

hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre 

emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. A Htv. 52. § 49. pontja alapján a vagyoni 

értékű jog jogosítottja: az ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja az a személy vagy 

szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban a vagyoni értékű jog jogosítottjaként feltüntetésre 

került. Amennyiben az ingatlant terhelő vagyoni értékű jog alapításáról szóló okiratot az 

ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, az 

okiratban megjelölt, jogszerzésre feljogosított személyt vagy szervezetet kell a vagyoni értékű jog 

jogosítottjának tekinteni, kivéve, ha a vagyoni értékű jog bejegyzése iránti kérelmet az 

ingatlanügyi hatóság jogerősen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a 

szerződés érvénytelenségét. 

Az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készítő vállalkozóra vonatkozó szabályok és a helyi 

iparűzési adóval kapcsolatos egyéb rendelkezések módosultak. 

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők, családi gazdasághoz tartozók az iparűzési 

adókötelezettségüket teljesíthetik közösen, az adószámmal rendelkező őstermelő, családi 

gazdálkodó nevén, az általa benyújtott adóbevallásban. 

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) – cégautóadóval kapcsolatos egyéb 

változásokat nem említve – mentességre vonatkozó,17/D. § e) és f) pontja is változott 2017. 

január 1-jétől. E szerint mentes az adó alól az a személygépkocsi, 

e) amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, 

hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, 

nonprofit gazdasági társaság kizárólag – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló törvény szerinti – súlyosan fogyatékos magánszemély(ek), vagy a magasabb 

összegű családi pótlékra jogosító látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos vagy autista 

magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, 

gazdálkodásából – az összes körülmény figyelembevételével – egyértelműen megállapítható, hogy 

az üzemeltetés ténylegesen az említett cél érdekében történik, 

f) amelyet kizárólag az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdése vagy 16. §-a szerinti tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi 

államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást 

csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében 

üzemeltetnek. 

 

Hatósági Főosztály 

 



 

 

 

 

A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatait 

ellenőrzési munkaterv alapján látja el, melynek alapján a Törvényességi Felügyeleti Osztály által 

vizsgálandóak voltak a helyi önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeletei, különös tekintettel 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Alapellátási tv.) 6. § 

(1)-(2) bekezdésében foglalt, az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítására vonatkozó 

előírásokra. 

A vizsgálat keretében kiemelt figyelmet kellett fordítani az önkormányzati rendeletek magasabb 

szintű jogszabályi rendelkezésekkel való összhangjára, továbbá vizsgálni kellett, hogy a 

megalkotott rendeletek az önkormányzat honlapján közzétételre, illetve a Nemzeti Jogszabálytár 

rendszerén keresztül feltöltésre kerültek-e. 

Az utasítás II. pontja értelmében a Tolna megyében működő 109 települési önkormányzat 57 

egészségügyi tárgyú rendeletének törvényességi felülvizsgálata zajlott le 2016. év második 

félévében. 

Az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást kaptak a települési önkormányzat 

képviselő-testületei arra, hogy rendeletben állapítsák meg és alakítsák ki az egészségügyi 

alapellátások körzeteit. Tolna megyében 55 önkormányzat képviselő-testülete élt a 

rendeletalkotási felhatalmazással és állapította meg az egészségügyi alapellátások körzeteit. 

A megyében 54 önkormányzat nem állapította meg és alakította ki rendeletben az egészségügyi 

alapellátások körzeteit, mely mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést eredményezett. 

Az egészségügyi tárgyú rendeletek törvényességi felülvizsgálatának eredményeképpen összesen 

28 önkormányzati rendelet tekintetében élt a kormányhivatal a törvényességi felhívás 

eszközével.  

Törvényességi felhívás kibocsátására 27 rendelet esetében nem volt szükséges, vizsgálatuk során 

megállapítást nyert, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelnek. 

Az egészségügyi tárgyú rendeleteknek a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való 

összhangjának vizsgálatát a kormányhivatal a mulasztásos jogszabálysértést jelző törvényességi 

felhívások nyomán elfogadott újabb rendeletek megküldését követően jelenleg is folytatja. 

Törvényességi felhívás kibocsátására az újonnan elfogadott rendeletek esetében eddig nem került 

sor. 

Az egészségügyi tárgyú rendeleteknek törvényességi felülvizsgálata során az alábbi típushibákat 

fogalmazta meg a kormányhivatal a törvényességi felhívásokban: 

Az Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi 

alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról. A rendeletben megjelölt 



 

 

egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározása nem teljes, nem tartalmaz 

rendelkezést valamennyi, az Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdésében felsorolt alapellátási típusra. 

A rendeletben meghatározott orvos fogalma nem egyezik meg önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott fogalommal. 

A megyében jellemzően több település – tipikusan a közös önkormányzati hivatalhoz tartozók – 

alkotnak egy körzetet valamennyi egészségügyi alapellátás tekintetében. Hibaként jelent meg 

ebben az esetben, hogy csak a székhely település alkotott önkormányzati rendeletet a tárgykörben 

és annak hatályát valamennyi település közigazgatási területére kiterjesztette. 

A rendelet azért jogszabálysértő, mert a képviselő-testület egy másik háziorvosi körzethez tartozó 

településekről rendelkezik. 

A rendelet az ügyeleti alapellátást biztosító társulásként egy már megszűnt társulást jelölt meg. 

A rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról való rendelkezés során más település oktatási-

nevelési intézményét nevesíti. 

A rendelet hatályon kívül helyezett jogszabályra való hivatkozást tartalmaz. 

A rendelet tévesen hivatkozik az alapellátási körzet megnevezésére, illetve saját magára történő 

visszautaláskor rossz szakaszt jelöl meg. 

A rendelet bevezető része nem jelöli meg a véleményezési jogkörrel rendelkező szerv 

véleményezésének tényét, illetve nem rögzíti maradéktalanul a felhatalmazást adó és a 

feladatkört megállapító jogszabályi helyeket. 

 

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti 

Jogszabálytárban közzé kell tenni valamennyi – 2013. június 30. után kihirdetett – még hatályba 

nem lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét, továbbá egységes szerkezetű szöveggel 

közzé kell tenni valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés napján hatályos, 

önkormányzati rendeletnek – ideértve a 2013. június 30. után kihirdetett önkormányzati rendelettel 

megváltoztatott önkormányzati rendeletet is – a lekérdezés napján hatályos szövegét és a 

lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát. 

A 2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett, 2013. június 30. napját követően 

megváltoztatott és a lekérdezés napján hatályos önkormányzati rendelet esetében a Nemzeti 

Jogszabálytárban a rendelet lekérdezés napján hatályos egységes szerkezetű szövegét, és a 

lekérdezés napját követő egy időállapotát kell közzétenni. 

A kormányhivatal vizsgálata szerint az 57 egészségügyi tárgyú rendelet esetében 30 rendeletnél 

állt fenn publikálási kötelezettség, melyek közül a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati 

rendeletek felületén 21 rendelet publikálásra is került, míg 9 rendelet esetében az érintett 

önkormányzatok elmulasztották a feltöltést. 27 egészségügyi tárgyú rendelet esetében nincs 

publikálási kötelezettség, azonban ezek közül 8 rendelet ennek ellenére megtalálható volt a 

rendelettárban. Összességében elmondható, hogy Tolna megye vonatkozásában a helyi 

önkormányzatok 29 egészségügyi tárgyú rendelete került megküldésre a Nemzeti 

Jogszabálytár felületén keresztül a vizsgált időszakban. A jogszabálysértést jelző 

törvényességi felhívások nyomán elfogadott önkormányzati rendeletek publikálása folyamatos. 



 

 

Az önkormányzati rendeletek – egységes módon történő – közzététele érdekében a 

kormányhivatal a 2016. évben tájékoztató levélben hívta fel a figyelmet az irányadó jogszabályi 

rendelkezésekre. 

 

A kormányhivatal ezúton is köszöni a jegyzőknek a helyi önkormányzatok egészségügyi tárgyú 

rendeleteinek felülvizsgálata során tanúsított támogató együttműködését. 

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára 2017. évre vonatkozóan is 

törvényességi felügyeleti munkatervet állított össze a fővárosi, megyei kormányhivatalok részére, 

melynek végrehajtására a Törvényességi Felügyeleti Osztály kiemelt figyelmet fordít. Az első 

félévben a helyi önkormányzatoknak az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben kapott 

felhatalmazásnak való megfelelése, második félévben a helyi önkormányzatoknak a helyi 

népszavazással és népi kezdeményezéssel összefüggő rendeletei vizsgálandóak. 

Hatósági Főosztály 

 

 

 

 

A házi segítségnyújtás személyi feltételeire, valamint a normatív elszámolásokra vonatkozó 

szabályok 2016. december 22-ével, illetve 2017. január 1-jével módosultak. Ezek közül a 

legfontosabb változások a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletet 

(a továbbiakban Korm. rendelet) érintik.  

A Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint a működést engedélyező szerv a 2016. december 

31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, 

kizárólag ellátási érdekből 2018. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is 

meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan vagy határozott idejű bejegyzéshez 

szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az ennek érdekében igényelt 

európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést 

engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2017. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre 

emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik. 

A Korm. rendelet 50/B (3) bekezdése alapján azon helyi önkormányzati vagy társulási fenntartású 

szolgáltatók esetében, amelyek házi segítségnyújtást biztosítanak, és a befogadásról szóló 

szakhatósági állásfoglalás, előzetes szakhatósági állásfoglalás nem tartalmazza a személyi 

gondozásban ellátott személyek befogadott számát, a működést engedélyező szerv a személyi 



 

 

gondozásban ellátott személyek befogadott számaként - 2017. január 31-ig, 2017. január 1-jei 

hatállyal - hivatalból a teljes befogadott ellátotti létszámot jegyzi be.  

A fentiekkel kapcsolatos eljárás folyamatban van. 

Továbbá a házi segítségnyújtással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. §-a szerint a 2016. 

február 1-jén házi segítségnyújtásra befogadott ellátotti számmal rendelkező, civil és egyházi 

intézmény, szolgáltató (székhely, telephely) esetében a 2016. február 1-jén az adott intézményben, 

szolgáltatónál (székhelyen, telephelyen) személyi gondozásra megállapodással rendelkező 

ellátottak száma törvény erejénél fogva befogadottnak minősül az egyes szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvény 

hatálybalépésének időpontjában. A személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak 

számának meghatározásakor az igénybevevői nyilvántartás adatai az irányadóak.  

A személyi gondozás tekintetében fentiek szerinti létszámához képest a személyi gondozásra 

vonatkozó megállapodások számának növekedése esetén a személyi gondozásra történő további 

befogadás a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által közzétett közleményben 

meghatározott kapacitás szerint történik, amelynek mértéke - a 2016. február 1-jei állapotnak 

megfelelően személyi gondozásra irányuló megállapodásokkal egybeszámítva - nem haladhatja 

meg országosan a 35 000 fős ellátotti számot.  

Hatósági Főosztály 

 

 

 

 

 

A járások megerősítése koncepció jelentősen módosította az áldozatsegítés rendszerét 2017. 

január 1. napjától.  Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján az alábbi feladatelosztás került meghatározásra: 

A) járási/kerületi áldozatsegítő szolgálatok: 

• szolgáltatás nyújtás 

–  hatósági (azonnali pénzügyi segély, hatósági bizonyítvány) 

–  nem hatósági (tanácsadás, érzelmi segítségnyújtás) 

• támogató hatósági feladatok (állami kárenyhítés) 

• készpénzes kifizetések 

• visszatérítésre kötelezés 

• ismeretterjesztés, tájékoztatás 

• kapcsolattartás helyi társszervekkel (városi rendőrkapitányságok, segítő szervezetek) 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1081361/tvalid/2017.1.1./tsid/256


 

 

B) megyei/fővárosi áldozatsegítő szolgálatok: 

• elsőfokú hatósági feladatok (méltányosság, állami kárenyhítés) 

• másodfokú hatósági feladatok (azonnali pénzügyi segély, hatósági bizonyítvány) 

• kapcsolattartás társszervekkel megyei (fővárosi) szinten (megyei rendőr-főkapitányság, 

segítő szervezetek) 

C) Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős Helyettes 

Államtitkárság (1145 Bp., Róna utca 135.): 

• Áldozatsegítő Vonal (06 80 225 225) működtetése 

• módszertani irányítás 

• képzések, továbbképzések szervezése 

• ellenőrzések lefolytatása 

• hatósági ügyintézés (állami kárenyhítés II. fok) 

• egységes informatikai rendszer működtetése 

• belföldi és nemzetközi kapcsolatok ápolása 

• pénzügyi célelőirányzat kezelése (bankkártyás és postai kifizetések, egyéb pénzügyi 

műveletek). 

 

Járásonként az alábbi munkatársak foglalkoznak áldozatsegítéssel: 

1. dr. Kajtár Izabella (74/407-430; kajtar.izabella@tolna.gov.hu ) – Bonyhád 

2. Czétényi Judit (795-281; czetenyi.judit@tolna.gov.hu ) – Dombóvár  

3. dr. Gungl Brigitta (75/519-633; gungl.brigitta@tolna.gov.hu ) – Paks 

4. Száraz Gyöngyi (75/519-661; szaraz.gyongyi@tolna.gov.hu ) – Paks 

5. dr. Rottler Éva (74/529-288; rottler.eva@tolna.gov.hu ) – Szekszárd 

6. Horváth Péter (74/529-287; horvath.peter@tolna.gov.hu ) – Szekszárd 

7. Tóth Zsófia (74/501-255; toth.zsofia@tolna.gov.hu ) – Tamási 

8. Kovács Ágnes (74/795-356; kovács.agnes@tolna.gov.hu ) – Tolna 

 

A feladatrendszer az alábbi szervezeti ábrával könnyebben áttekinthető! 

 

Hatósági Főosztály 
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A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8-án 

hatályba lépett módosítása következtében módosultak a munkavédelmi képviselő-választás 

szabályai. Az Mvt. alapján munkavédelmi képviselő-választást kell tartani, minden olyan 

munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma eléri a húsz főt. 

A fentiek értelmében a munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása érdekében a Tolna Megyei 

Kormányhivatal 2016. december 14-19. között megtartotta a választást lebonyolító Választási 

Bizottság tagjainak választását. 

 

A Szavazatszámláló Bizottság a szavazatok összesítését követően megállapította, hogy a leadott 

szavazatok alapján a Választási bizottság tagjai: 

Amreinné dr. Gál Klaudia – főigazgató 

dr. Tarnai Nikoletta – igazgató 

Muskát Zoltán – munka- és tűzvédelmi szakember. 

 

A munkavédelmi képviselők választásának kiírására a jövőben a Választási Bizottság döntése 

alapján kerül majd sor.   

 

Bővebb információ: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/munkavedelmi-kepviselo-valasztas 

 

Jogi és Humánpolitikai Főosztály 
 
 
 
 

 
 

Az állam különböző jogalkotási eszközökkel segíti a családokat feladataik teljesítésében A 

megalkotott szabályozás sorából kiemelkedik a gyermekvédelem kötelezettsége - a gyermek 

mindenekfelett álló érdekének védelme - a megfelelő garanciák, eljárási szabályok betartásának 

ellenőrzése. A gyermekvédelmi rendszer jó működéséhez szakemberek összefogására, team- 

munkára van szükség. Mind a megelőzés, mind a problémák kezelése jól képzett szakembereket 

igényel. Az információcsere ezek között a szakemberek között, az esetek közös megbeszélése 

alapvető fontosságú egy- egy probléma kezelésében. 

Valamennyi szakember egyetért abban, hogy elsődlegesen a családban nevelkedés biztosítja a 

gyermekek személyiségének kibontakoztatását, a testi, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődését és 

jólétét.  

A családot támogató szolgálatok közül a védőnők találkoznak legelőször a családdal, ezért 

prevenciós, ismeretnyújtó és attitűdformáló szerepük kiemelt jelentőségű. A körzeti védőnő 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/munkavedelmi-kepviselo-valasztas


 

 

feladatai közé tartozik a nővédelem, a várandós anyák, a gyermekágyas anyák, a 0-6 éves korú 

gyermekek, a tanköteles gyermekek gondozása, a családgondozás. Figyelemmel kísérni a 

gyermekek testi szellemi fejlődését, elvégezni az alap-szűrővizsgálatokat, a krónikus beteg 

gyermek valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja részére személyre szabott 

tanácsot adni. Ezen kívül előadást tart egészséggel kapcsolatos témákban és elvégzi a 

védőoltások szervezését, nyilvántartását. 

A munkája során fokozott figyelmet fordít a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és 

környezeti veszélyeztetettség megelőzésére, felismerésére. A feltárt problémák megoldása 

érdekében segítséget nyújt a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet 

kialakításához. 

A fent vázolt feladatok ellátására akkor kerülhet sor, ha a szülő, törvényes képviselő és a védőnő 

együttműködése megfelelő. Ha azonban a gondozás elutasítására kerül sor (családlátogatás és 

tanácsadás elutasítása) akkor az egészségügyi alapellátás keretében - a gyermek 

szomatomotoros, mentális, pszichés és szociális fejlődésének nyomon követése a területileg 

illetékes védőnő által nem valósulhat meg, az igénybe vehető védőnői szűrővizsgálatok nem 

teljesülnek, a gyermek fejlődését veszélyeztető esetleges egészségügyi-, környezeti tényezőket a 

védőnő nem észleli, azok megelőzése, felismerése a gondozási munka során nem teljesíthető. 

A leírtak alapján a gyermekvédelmi rendszerben észlelő- és jelzőrendszerként definiált védőnői 

hálózatnak helye van a gyermek rendszerbeli életútjának bármely szakaszában. Mint 

jelzőrendszeri tag egyszerre indukálja, kezdeményezi a folyamatot, illetve vesz részt a 

beavatkozás tervezésében és végrehajtásában. 

Ezért is van kiemelkedő jelentősége a 2017. januártól hatályba lépett jogszabály módosításoknak: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 130/A. §-

a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó 

szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal, védőnővel –, illetve a gyermek 

gondozása tekintetében a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel és a köznevelési 

intézménnyel.” 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása alapján a 81. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 

miniszteri rendelet szerinti, 0–18 év közötti szűrővizsgálatok kötelezőek. A szűrővizsgálatra 

kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles 

gondoskodni. Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő nem tesz eleget, az 

egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A 

szűrővizsgálatot elrendelő határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. Az egészségügyi államigazgatási szerv a 

határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.” 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása szerint a 13. §. a 

következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 



 

 

„(5a) Ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes 

képviselője nem gondoskodik a kiskorúnak a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 

vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és 

a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló jogszabály szerint a védőnő feladatkörébe tartozó 

szűrővizsgálaton való megjelenéséről, valamint a védőnő feladatkörébe tartozó 

szolgáltatások igénybevételéről, a védőnő kezdeményezésére az egészségügyi 

államigazgatási szerv határozattal intézkedik. Az egészségügyi államigazgatási szerv a 

határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.” 

Megszívlelendő idézet Herczog Mária szerkesztésében megjelent Gyermekjogok felnőtteknek című 

kiadványból: 

„A gyerekeknek ismerniük kell a jogaikat, és azt is meg kell tanulniuk, hogy hogyan értékeljék 

ezeket a jogokat, és hogyan használják azokat. Ahhoz, hogy ezt készség szinten gyakorolhassák, 

sokféle élményre van szükségük az emberi jogok, gyermekjogok tanulása során, de ez csak akkor 

vezet eredményre, ha a mindennapi tapasztalataik is hasonlóak.  

Vagyis azok a felnőttek, akik körülveszik őket, hitelesen viselkednek, annak megfelelően, amit 

tanítanak, mondanak… Az a gyerek, akinek módja van kicsi korától a saját jogait megismerni és 

gyakorolni az biztosan olyan felnőtté válik, aki képes döntéseket hozni, jól választani a különféle 

élethelyzetekben, és nagy valószínűséggel öntudatos, aktív állampolgár lesz.” 

 

Népegészségügyi Főosztály 

 

 

 

 

 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendelet 2017. január 1-vel több pontban módosult. 

A módosítás következtében a rendelet hatálya már nem terjed ki az idősek számára étkezést 

biztosító szociális alapszolgáltatásokra, idősek nappali ellátását nyújtó és idősek bentlakásos 

intézményeire, valamint a tanuló ifjúság üdültetését végző kereskedelmi és magánszálláshelyekre, 

napközis táborokra, amelyek csak a tanév vége és a következő tanév kezdete között működnek 

tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik. 

A rendelet szerint a közétkeztető kötelességei közé tartozik 

 egész napos ellátás esetén a korcsoportonkénti előírt energiaszükséglet 100%-át napi 

három fő- és két kisétkezéssel, 

 bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi 

két fő- és két kisétkezéssel, 

 napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65%-át egy 

fő- és két kisétkezéssel, 



 

 

 napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35%-át egy 

ebéddel biztosítani. 

A fenti előírás kiegészült az alábbi étkezések szolgáltatási lehetőségével január 1-től: 

 csak reggeli esetén 20%-át, 

 tízórai és ebéd esetén 50%-át, 

 csak vacsora esetén 25%-át kell fedeznie a közétkeztető által biztosított étkezés(ek)nek a 

korcsoport számára  előírt energia mennyiségből. 

Egyes nyersanyagok, egyes korcsoportokra vonatkozó minimálisan és maximálisan adható 

mennyiségeiben is több változás történt, például 

 3 éves kor alatt 2,8% zsírtartalmú vagy 3,6% zsírtartalmú tej  

 3 éves kor felett 2,8 % vagy kisebb zsírtartalmú tej biztosítandó. 

 darált hús tekintetében a bölcsődés, mini bölcsődés korosztály kivételével nagyobb 

mennyiség adagonkénti étlapra tervezését teszi lehetővé a jogszabály módosítás 

 kevesebb viszont a minimálisan adandó, a jogszabály által előírt mennyiség például tejföl, 

kenyérfélék-kalács, főzelékhez, körethez felhasznált zöldségek tekintetében is. 

 

Népegészségügyi Főosztály 

 

 

 

 

 

„A gyermekeket a köznevelésben képessé kell tenni az egészség- és az egészséges 

választására.” Ezen gondolatok megvalósulásához nyújt segítséget a Nemzeti Egészségfejlesztési 

Intézet és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ együttműködésével létrehozott „Teljes körű 

Iskolai Egészségfejlesztés (TIE)” elnevezésű projekt. 

A TIE az egészség megőrzését, fejlesztését, a betegségek hatékony megelőzését, az 

egészségtudatos magatartást, szemléletet elősegítő iskolai teendők összefoglaló 

elnevezése. Célja nemcsak a megfelelő egészségtudatos attitűd kialakítása, a diákok 

mindennapos egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése, hanem 

ezek viselkedésbe történő beépítése, készségszintű kialakítása, főként közösségépítő, 

egészségfejlesztési és testmozgás programok segítségével. 

A projekt keretében több egészségfejlesztési témát feldolgozó szakmai ajánlás („EPSZA-füzetek”, 

a testmozgás és a táplálkozás általános iskolai szakmai ajánlása), módszertani szakanyag, 

segédanyag készült, valamint a teljes körű iskolai egészségfejlesztés szakmai koncepciója is. A 

Koncepció helyzetelemzést ad az iskoláskorú célcsoport egészségi állapotáról, bemutatja az 

életmódra vonatkozó adatokat, továbbá célokat és javaslatokat fogalmaz meg a projekt 

célrendszerével és a szakpolitikai stratégiai irányokkal összhangban. 

A „EPSZA-füzetek” olyan szakmai ajánlások, melyek az egészségfejlesztési programelemekhez 

szakszerű hátteret nyújtanak az iskoláskorú gyerekek egészségtudatosabb szemléletmódjának 



 

 

kialakításához, a projekt céljainak eléréséhez. Ezen „füzetek” fő pillérét az életkori 

sajátosságoknak megfelelő, energia-egyensúly kialakulását szolgáló életmód- és 

testmozgás programok jelentik. Mint például az „Iskolakert”, az egészséges „Élelmiszer - 

Táplálkozás”, az „Ivóvíz” fogyasztásának népszerűsítése, a megfelelő „Test- és szájhigiénés” 

szokások kialakítása, a „Sérülés megelőzés - elsősegély”, vagy az egészségfejlesztési célzattal 

megalkotott „Egészség kommunikációs” események szervezési témái. Ezen felül 5 db, tanórán 

kívüli, mindennapos testmozgással összefüggő témát is magába foglal, mint a „Spuri a suliba” – 

„Kincsesláda”, a „Lépéselőnyben” elnevezésű füzeteket, amelyek a testmozgásban gazdag 

közlekedési formákat támogatják. A „Kincskeresés” – „Eszközbox” című füzet a kötelező tanórai 

foglalkozások utáni szabadidőben, illetőleg a délutáni tanítási időszakban lebonyolítható, 

szabadidősport jellegű programok megvalósítására koncentrál, míg az „Aktív osztálykirándulás” 

füzet bemutatja az osztálykirándulás adta lehetőségeket. „A sportos iskolai rendezvény” egy 

rendszeresen visszatérő, hagyományteremtő jelleggel szervezett, a tevékenységek 

változatosságára építkező iskolai esemény leírását tartalmazza. 

A szakmai ajánlásokon kívül oktatófilmek és hozzájuk kapcsolódó tanári segédletek, interaktív 

táblán alkalmazható ismeretátadó, szemléletformáló játékok, feladatok szintén kialakításra 

kerültek. A feldolgozott témakörök a „biomechanikailag helyes testtartás”, a „fizikailag aktív 

életvezetés”, a „mozgás hatása a testi, lelki és szellemi egészségre”, az energiaegyensúly 

szerepe, az egészségtudatos vásárlás, mozgáslehetőségek az iskolán kívül. Az egészséges 

táplálkozáson belül foglalkoznak a tápanyagok megismertetésével, szerepével, a 

folyadékbevitellel, a vitaminokkal. Az egyes témák tanári segédletei az 1-2., a 3-6. és a 7-8. 

osztályos korcsoportok szerinti bontásban kerültek kidolgozásra, a korosztályok tudásához, 

érdeklődéséhez igazodva, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. 

A TIE projekt során létrehozott szakmai és módszertani irányelvek, ajánlások, segédanyagok, 

interaktív feladatok hozzáférhetőek és ingyen letölthetőek bárki számára a NEFI által működtetett 

és folyamatosan frissített honlapon. 

 

A projektről bővebb információ az alábbi elérhetőségen található: 

http://projektek.egeszseg.hu/web/tie/ 

Népegészségügyi Főosztály 
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Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

44/2016. (XII.28.) EMMI rendelet 54. §-a alapján 2017. január 5. napján hatályba lépett a 

munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet módosítása, melynek 10/A §-a 

értelmében: 

 

(1) Az olyan optikai sugárzást kibocsátó berendezés üzembe helyezését, amelynek ipari vagy 

egészségügyi tevékenységre történő használata során a munkavállalót az 1. vagy a 2. 

mellékletben meghatározott határérték 75%-át meghaladó expozíció érheti, a munkáltató köteles 

bejelenteni a telephely szerinti sugár-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal). 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés kötelező adattartalma: 

a) a munkáltató neve, székhelye, telephelye, 

b) a tevékenység megnevezése, 

c) az alkalmazott berendezés által kibocsátott optikai sugárzás jellemzői, 

d) a számított vagy mért expozíció értéke, és 

e) az expozícióval érintett munkavállalók száma. 

(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti tevékenységek vonatkozásában készített 

kockázatértékelést a kormányhivatalhoz köteles jóváhagyásra benyújtani. A kormányhivatal a 

kockázatértékelést az 5–8. §-nak történő megfelelés esetén jóváhagyja. 

(4) Az e rendeletben foglaltak megtartását a kormányhivatalok ellenőrzik. 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint Tolna, Somogy, valamint Baranya megyében a 

sugár-egészségügyi feladatokat a Tolna Megyei Kormányhivatal látja el, így fenti 

kötelezettségeket a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya felé kell teljesíteni. (7100 

Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. - Pf.:4. telefon: 74/505-850) 

Népegészségügyi Főosztály 

 

 
 
 



 

 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztály hatáskörét az egészségbiztosítási szervekről szóló 328/2016. (XII.2.) 

Kormányrendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Kormányrendelet 1.§ (5) bekezdése határozza 

meg. Az egészségbiztosítási szerv illetékessége megegyezik a kormányhivatal illetékességével. 

 

A fenti jogszabályok alapján a kormányhivatal ellátja az Egészségbiztosítási Alapnak a 

gazdálkodással és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait, folyósítási szervként a 

csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, az utazási költségtérítés, a külföldi 

tartózkodás közben szükséges gyógykezelés költségeinek utalását, továbbá az ezekhez 

kapcsolódó számlakezelési feladatokat. Ellátja továbbá a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatók 

Egészségbiztosítási Alapot terhelő pénzbeli ellátások megelőlegezésének utólagos elszámolását 

és utalását. 

A kormányhivatal jár el a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz vagy utazási 

költséghez nyújtott támogatás visszafizetési kötelezettségével összefüggő eljárásokban, 

valamint a baleseti megtérítésből eredő fizetési kötelezettség nyilvántartásában, pénzügyi 

rendezésében. 

A magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett, illetőleg igénybe vett ellátás visszatérítése, 

illetőleg megtérítése címen fennálló követelést méltányosságból mérsékelheti, elengedheti, vagy 

részletfizetést engedélyezhet. 

A foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével kapcsolatos feladatok keretében szak- és 

pénzügyi ellenőrzéseket folytat. Az ellenőrzés kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg 

baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a 

társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és 

szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel 

összefüggő ügyviteli feladatok ellátására. A társadalombiztosítási kifizetőhelyeket nyilvántartásba 

veszi és ellátja a társadalombiztosítási kifizetőhelyek havi és negyedéves statisztikai 

adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat. 

A munka- és üzemi baleset miatt felmerült egészségbiztosítási ellátás megtérítése során 

vizsgálja, hogy a foglalkoztató a kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének 

eleget tett-e, illetőleg ő vagy alkalmazottja a balesetet szándékosan idézte-e elő. Vizsgálja 

továbbá, hogy az egészségbiztosítási ellátásra jogosult betegségéért, keresőképtelenségéért, 

egészségkárosodásáért vagy haláláért felelős-e (pl.: közlekedési baleset, úti baleset, bántalmazás, 

állat okozta baleset).  

A kormányhivatal a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások keretében 

csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és táppénzt állapíthat meg a biztosított 



 

 

részére, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik. A biztosított a 

méltányossági kérelmet a foglalkoztatójánál vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kérelemhez 

csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint a pénzbeli ellátás vonatkozásában a jogerős 

elutasító határozatot. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem 

kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a kormányhivatalhoz. 

Méltányosságból a jogszabályban meghatározott időtartamot meghaladóan is megállapíthat 

gyermekápolási táppénzt a keresőképtelen biztosítottak részére. Méltányossági gyermekápolási 

táppénz iránti kérelem a biztosított foglalkoztatójánál nyújtható be. 

Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra 

jogosult személyt - indokolt esetben - segélyben részesítheti. A biztosított a kérelmet a lakóhelye 

szerint illetékes kormányhivatalnál vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kérelemnek 

tartalmaznia kell a biztosított TAJ számát. A kérelemhez csatolni kell a biztosított egészségi 

állapotára, kezelésére vonatkozó és a kérelemmel összefüggő egészségügyi dokumentációt, 

továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élők által – a kérelem 

benyújtását megelőző három hónapban – megszerzett jövedelemről. 

2017. január 1-jétől a kormányhivatal jogosult a patikafinanszírozási előleggel kapcsolatos 

kérelmek elbírálására. 

A kormányhivatal II. fokú hatósági jogkört gyakorol a kifizetőhelynek, valamint a Magyar 

Államkincstár területi szervének az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset 

üzemiségének elbírálásával, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntései 

tekintetében. 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 

 
 



 

 

 

 

Kiterjesztésre került az Ifjúsági Garancia Program, 2017-ben tovább folytatódik a 25 év alatti 

álláskereső fiatalok bevonása 

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer a fiatalkori munkanélküliség csökkentését szolgáló uniós 

kezdeményezés, melynek bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a 

munka, illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutását konkrét lehetőség felajánlásával 

garantálja.  

 

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se 

nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn belül valamilyen konkrét 

lehetőséget kell felajánlania az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre vagy a tanulásra. 

Ezek megvalósításához - a GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia elnevezésű munkaerő-piaci program 

keretében - további támogatások és személyre szabott szolgáltatások igénybe vétele is indokolt 

lehet. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1-14 program megvalósításának első szakaszában a 

célok elérése érdekében 1.104.000.000 Ft forrással rendelkezett, melynek segítségével legalább 

1.110 fő támogatását vállaltuk.  

 

Ezt a célkitűzést 2016. szeptember 30-ig teljesítettük, de ezzel nem ért véget a fiatalok programba 

lépésének lehetősége, ugyanis a Kormány az Ifjúsági Garancia Program forrásemeléséről 

hozott határozata alapján a projekt megvalósítási időszaka 2021. október 31-ig kiterjesztésre 

került.  

 

A megyei projektünk keretösszege 4.655.000.000 Ft-ra emelkedett, ebből a program végéig 

összességében 4.230 fiatal részére 

nyújthatunk különféle támogatásokat. 

 

A munkaadók a 25 év alatti fiatal 

foglalkoztatásához bértámogatási és bérköltség-

támogatási konstrukciókat igényelhetnek, 

amelyhez a kérelmeket a foglalkoztatást 

megelőzően kell benyújtani a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályaihoz. 

 



 

 

Támogatások köre: 

  

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 

  legfeljebb 8+4 hónap támogatás 

- 8 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 70%-a  

- 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

  

 Bérköltség támogatás (de minimis támogatások)  

 „legfeljebb 90 nap” 

- munkatapasztalat-szerzés, munkakipróbálás céljából (elsősorban legalább 6 hónapja 

álláskeresőknek), illetve képzés utáni szakirányú elhelyezkedéshez nyújtandó bérköltség 

támogatás 

- bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

 

 „legfeljebb 6+3 havi” 

- nem alacsony iskolai végzettségű – legalább 6 hónapja álláskereső - fiataloknak 

- 6 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

- legfeljebb a minimálbér (garantált bérmimimum) másfélszerese és annak szociális 

hozzájárulási adója erejéig 

- 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

 

 „legfeljebb 4+2 havi” 

- nem alacsony iskolai végzettségű – kevesebb, mint 6 hónapja álláskereső - fiataloknak 

- 4 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

- legfeljebb a minimálbér (garantált bérmimimum) másfélszerese és annak szociális 

hozzájárulási adója erejéig 

- 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

 

 „legfeljebb 10+5 havi” 

- alacsony iskolai végzettségű fiataloknak 

- 10 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

- legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig 

- 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

  

Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi 

utazás költségeinek megtérítése 

 A résztvevő és az őt foglalkoztató 

munkaadó részére a támogatott 

foglalkoztatás teljes időtartama alatt 

egészben vagy részben megtéríthető a 

munkába járással kapcsolatos utazási 

költsége.  Az utazási költségek 

támogatásának maximális mértéke a 



 

 

felmerülő utazási költségek 100%-a.  A munkaadónak nyújtott támogatás de minimis 

támogatás. 

 

Vállalkozóvá válás támogatása 

   legfeljebb 6 hónap időtartamban a minimálbérnek megfelelő támogatási tartalommal 

 

Képzés 

 képzési költség támogatása 

-  100 %-ban támogatható (képzési költség és vizsgadíj) 

 képzés ideje alatti keresetpótló juttatás 

 képzéshez kapcsolódó helyközi utazás költségtámogatása a lakhely és képzés helyszíne 

között, tömegközlekedési eszközre 

 

Lakhatási támogatás 

 A támogatás a lakóhelytől távol munkát vállaló 

ügyfél részére adható, amennyiben megyén 

belül nem valósítható meg az elhelyezkedés. 

 

Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztály, illetve a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályainak munkatársaihoz.  

 

 

 

 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

Készítette a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
 
 



 

 

 

 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok, melyeket korábban a Fejér Megyei 

Kormányhivatal látott el Tolna megyei illetékességgel, 2017. január 1-jétől a Szekszárdi Járási 

Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának hatáskörében tartoznak. 

 

A hatósági feladatok átcsoportosításával a Főosztály az alábbi szerkezeti struktúrában végzi 

munkáját:  

 

 

Földművelésügyi Osztály 

 

Tájékoztatjuk a mezőgazdasági gazdálkodói kört, valamint a vadászati-, halászati-, és horgászati 

tevékenységet végzőket, hogy a korábbi Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály ez évtől is ugyan azon a helyen 

(Szekszárd, Tormay Béla u. 18.) és ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit. Mivel a kormányhivatali 

szervezeti struktúrában elfoglalt helyünk megváltozott, ezért osztályunk új elnevezése az alábbi: 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatala 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

 

A Földművelésügyi Osztályon továbbra is a korábban már megszokott ügyeiket intézhetik: 

 Vadászati hatósági feladatok a 1996. évi LV. tv. és a 79/2004. (V. 4.) FVM r. alapján, pl. 

vadászengedély és egyéb vadászattal kapcsolatos engedélyek kiadása, trófeabírálat, 

vadazonosító kiadása, vadászterület kialakítási eljárás, földtulajdonosi képviselő 

nyilvántartása, hivatásos vadászok nyilvántartása, vadgazdálkodási tervek jóváhagyása 

stb. 

 Halászati hatósági feladatok a 2013. évi CII tv. és a 133/2013. VM r. alapján, pl. halászati 

engedélyek kiadása, halgazdálkodási területek nyilvántartása, halgazdálkodási tervek 

jóváhagyása, halászati őrök nyilvántartása, halászati és horgászati szabálysértések 

kivizsgálása, haltelepítések bejelentése, horgászverseny engedélyezése, bírság kiszabása 

stb. 

 Agrárkár-enyhítési eljárások: bejelentések befogadása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, 

agrárkár megállapítás. 

 Meg nem művelt területek felderítése és ellenőrzése nyilvántartásba vételhez, valamint a 

gázolaj jövedéki adó visszatérítéshez hatósági bizonyítvány kiállítása. 

 A mák termesztésének és forgalomba hozatala előtti ellenőrzése és hatósági 

bizonyítványok kiállítása. 



 

 

 Vis maior eseménnyel érintett mezőgazdasági területek szemlézése és igazolása. 

 A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy 

önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítése. 

 Mezőőri szolgálat működtetésének támogatása. 

 Gyümölcsültetvények művelésben tartásának ellenőrzése. 

 Hegyközségek törvényességi felügyeletének ellátása, valamint a Hegybírói tevékenység 

ellenőrzése. 

 2004. év előtti pályázatok utókezelése, ellenőrzése. 

 Termelői Csoportok éves beszámolóinak befogadása, összefoglaló jelentés készítése a 

minisztérium számára. 

 Vidékfejlesztési programokhoz igazolások kiadása. 

 

Egyes feladatokat tekintve viszont megváltozott az illetékességi területünk, így ezen esetekben 

kizárólag a Szekszárdi Járás illetékességi területén járunk el: 

 

 Családi gazdaság nyilvántartásba vételének eljárása. 

 Őstermelői tevékenység ellenőrzése piacokon és saját gazdaságban. 

 Mezőőrök, mezőőri szolgálatot fenntartó önkormányzatok nyilvántartása, mezőőrök 

vizsgáztatása, eskütétele, szolgálati naplóval való ellátása valamint a települési 

önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a hegyközség által létrehozott 

hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 

hozzájárulás iránti kérelem elbírálása 

 

Továbbiakban a fent nevezett három ügytípus esetében minden érintett a székhelye szerint 

illetékes járási hivatalban intézheti el ügyeit. 

 

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

2017. január 1. napjától a közigazgatási rendszer hatékonyabbá tétele érdekében a 

környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatás rendszere átalakult. Az átalakulás következtében 

hatósági feladatokat megyei illetékességgel a Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztályának keretében megalakult Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztály látja el. Az új szervezeti egység irodái Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2. szám alatt 

találhatók.   

 

Az osztály feladatai az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

 környezetvédelmi alapnyilvántartásba való bejegyzés, onnan való törlés; 

 környezetvédelmi adatok rögzítése; 

 elsőfokú előzetes konzultációs, előzetes vizsgálati, hatásvizsgálati, egységes 

környezethasználati engedélyezési; 

 felülvizsgálati eljárások lefolytatása, teljesítményértékelések elbírálása; 



 

 

 elsőfokú hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, természetvédelmi, 

kármentesítési, zaj- és rezgésvédelmi, valamint felügyeleti tevékenység; felszámolások, 

végelszámolásokban a környezetvédelmi, természetvédelmi követelmények 

érvényesítése, nyilatkozat elbírálása; 

 végrehajtási eljárások lefolytatása; 

 más hatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdések megítélésében való közreműködés; 

 a települési önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- és 

határozat tervezeteinek, környezetvédelmi programjainak, valamint a területfejlesztési 

koncepciók és programok, területrendezési tervek és a helyi építésügyi szabályzatok 

véleményezése; 

 másodfokú levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi eljárások lefolytatása. 

 

Az új szervezeti egység munkatársai az alábbi ügyfélfogadási időben várjak az érdeklődő 

ügyfeleket: 

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 

 

 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

A Növény- és Talajvédelmi Osztály a megszokott helyen és ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit 

2017. január 1-től, azonban a szervezeti struktúrában elfoglalt helye a kormányhivatalon belül 

megváltozott, az alábbiak szerint: 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatala 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

A növény- és talajvédelmi szakterület 2017. januári információi: 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési 

program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (nitrátrendelet) szerint nitrátérzékeny területen gazdálkodók 

részére jelenleg tart a tilalmi időszak, mely szerint tilos kijuttatni trágyát (mindenféle trágyát!) 

október 31-től február 15-ig.  

Őszi kalászosok fejtrágyázását február 1-jétől lehet végezni, figyelembevéve, hogy fagyott, vízzel 

telített, összefüggő hótakaróval borított talajra nem juttatható ki trágya. 

A kötelező adatszolgáltatás a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatókra 

vonatkozik, beleértve a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást 

végzőkre is. 



 

 

Az adatszolgáltatást ügyfélkapun keresztül kell teljesíteni. 

2016. évre vonatkozó adatszolgáltatást a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti 

időszakra kell teljesíteni legkésőbb 2017. március 31-ig. 

Az adatlap kitöltéséhez szüksége információk, valamint a nyomtatvány elérhetősége: 

http://anyk.nebih.gov.hu/ 

Kiemelt információk: 

Szervestrágyával (és nem műtrágyával!) kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem 

haladhatja meg a 170 kg/ha értéket.  

A kijuttatandó tápanyagok mennyiségének kiszámításánál a nitrátrendelet 1-4. melléklete szerint a 

talaj minőségét, tápanyag ellátottságát, és a termeszteni kívánt növények igényeit kell figyelembe 

venni, ami adott esetben 200 kg/ha fölötti N hatóanyag tartalmú műtrágya is lehet. 

 

Szekszárdi Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

 
 
 
 
 

 

 
 
2016. december 31.-ig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI tv. 22/A. 

§ alapján a kérelemre indított nyugdíj növelés megállapítása 2017. január 1-jétől hivatalból  

történik. Kérelmet nem kell benyújtani. 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI tv. 22/A. § szerinti nyugdíjnövelés 

szabályai: 

2017. január 1-jétől a Központ a saját jogú nyugdíj melletti munkavégzés alapján járó 0,5 

százalékos növeléseket évente hivatalból, határozattal fogja megállapítani. A hivatalból induló 

eljárásban a tárgyévet megelőző évben elért nyugdíjjárulék alapot képező jövedelemre vonatkozó 

NAV adatszolgáltatás alapján kerül a 0,5 százalékos növelés kiszámításra. Tekintettel arra, hogy a 

hivatalból induló megállapítás az előző évre vonatkozó konszolidált NAV adatok alapján történik, 

ezért a döntések kiadására – a bevallási határidők és a bevallási adatok feldolgozásához 

szükséges időre is figyelemmel – jellemzően az év második felében, szeptember 30., illetve 

október 31-éig fog sor kerülni. A megállapított növelések folyósítása azonban visszamenőleg, a 

jövedelem megszerzését követő naptári év január 1-től történik. 

Az évenkénti növelés-megállapításon kívül 2017 folyamán hivatalból induló eljárásban 

visszamenőleg elbírálásra kerülnek azok a 2016. január 1-jét megelőző időben, a saját jogú 

nyugdíj melletti nyugdíjjárulék-fizetésen alapuló jogszerzések, amelyek alapján a növelés 

megállapítását még nem igényelték.  

http://anyk.nebih.gov.hu/


 

 

A Központ első fokú döntései ellen a Tny. 2017. január 1-jén hatályba lépő 95. § (3) bekezdésére 

figyelemmel nem lehet fellebbezni, hanem a döntés közvetlen bírósági felülvizsgálatát lehet 

kezdeményezni.  

A fenti változásokra tekintettel az ügyfelek 2016. december 31-ét követően beérkező növelés 

megállapítására irányuló kérelmeit az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerveknek nem kell 

elbírálniuk. A beérkező kérelmekre tájékoztató válaszlevelet küld az érintett hivatal. 

 

Szekszárdi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

 

 

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos eljárások

 

A 102/2011.  (VI. 29.) Kormányrendelet tartalmazza az ezzel kapcsolatos részletes eljárási 

szabályokat.  A Szekszárdi Járási Hivatal az egész megyére kiterjedő illetékességgel jár el 

ezekben az ügyekben.  

Az ügyfeleknek a kérelmeket a kormányhivatal megyeszékhely szerint illetékes járási hivatalához, 

mint szociális hatósághoz kell benyújtaniuk a jövőben.  

A közlekedési kedvezményekkel kapcsolatos ügyeknek az alábbiak minősülnek. 

 személygépkocsi szerzési támogatás (személygépkocsi, három- vagy négykerekű 

jármű, kerekesszék) 

 személygépkocsi átalakítási támogatás 

A kérelmek benyújtási határideje változatlan, minden évben március 31., illetve szeptember 30.  A 

kérelmekről a járási hivatal által összehívott bizottság május 15-ig, illetve december 15-ig dönt, 

figyelembe véve az emberi erőforrások minisztere által meghatározott keretszámokat. 

 

 

Lakástámogatási eljárások 

 

A lakástámogatási eljárások vonatkozásában 2017. január 1-től szintén hatásköri változás 

következett be. A megyeszékhely járási hivatala rendelkezik a jövőben egész megyére kiterjedő 

illetékességgel azokban az ügyekben, amelyekben a járási hivatal a Magyar Államot képviseli. 

A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek javítását szolgáló vissza nem 

térítendő állami támogatások a hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél vehetők igénybe. Ha 

hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, az igénylő a támogatással érintett ingatlan 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/4d/33000/hitelint%2020170101.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/4d/33000/takarek%2020170101.pdf


 

 

fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalától kérheti, 

hogy állapítsa meg a támogatási feltételeknek való megfelelését. 

Az érintett ingatlan tulajdoni lapjára az állam javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására 

elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. Az ingatlan-nyilvántartási változtatások 

bejegyzéséhez szükséges engedély kiadásához a tulajdonosoknak a támogatott lakóingatlan 

fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához kell 

kérelemmel fordulniuk. A járási hivatal az állami igény és a támogatási cél teljesülése 

szempontjából megvizsgálja a kérelmet, és a feltételek megléte esetén kiadja a szükséges 

jognyilatkozatot. 

Az ügyfeleknek be kell jelenteni, ha a támogatott lakóingatlant elidegenítették, lebontották, 

használatát harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, illetve azt is, ha 

a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál. Előbbiek a 

támogatás visszafizetését vonják maguk után, kivéve, ha az elidegenítés célja újabb, a támogatott 

ingatlan helyébe lépő lakás vásárlása vagy építése. A járási hivataltól kell kérni a támogatás 

visszafizetésének felfüggesztését és az állami igény biztosítékainak másik ingatlanra való 

átjegyzését is.  

 

A lakástámogatási ügyekben benyújtandó kérelem nyomtatványok megtalálhatóak a 

www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas oldalon.  

 

Áldozatsegítés 

Az áldozatsegítéssel kapcsolatosan elsősorban a Magyarországon bűncselekmény vagy tulajdon 

elleni szabálysértés áldozatává vált személyek kaphatnak segítséget. Több szolgáltatás a 

külföldön elszenvedett cselekmények esetén is elérhető, illetve ilyen esetekben közreműködik a 

hatóság a külföldi áldozatsegítő szervezetekkel való kapcsolatfelvételben. 

2017. január 1-től a járási hivatalok járnak el áldozatsegítő szolgálatként. Az áldozattá vált ügyfelek 

bármelyik járási hivatalnál benyújthatják kérelmüket. 

Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai 

számára személyre szabottan, az alábbi segítségeket nyújtja: 

A cselekmény okozta krízishelyzet elhárításához az elkövetéstől számított 5 napon belül beadott 

kérelem alapján azonnali pénzügyi segélyt adhat. 

A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói 

mindezen túl három hónapon belül állami kárenyhítést is igényelhetnek az igazolható kár után. 

Az azonnali pénzügyi segély az áldozatsegítő szolgálatnál igényelhető lakhatás, ruházkodás, 

utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati költségekre valamint kegyeleti kiadásokra. A 

pénzügyi segély révén az Áldozatsegítő Szolgálat a kialakult krízishelyzet orvoslásához tud egyedi 

mérlegelés alapján hozzájárulni. 

 

 

Jogi segítségnyújtás 

A jogi segítségnyújtási feladatokat, 2017. január 1-től a járási hivatalok látják el közigazgatási 

hatósági eljárás keretében. Másodfokú hatóságként a fővárosi/megyei kormányhivatalok járnak el. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas


 

 

Az állami jogi segítségnyújtási szolgáltatások – az anyagi szempontból rászorultnak tekintendők 

körében – jelenleg a következők: 

a) peren kívüli segítségnyújtásként: jogi segítők által végzett jogi szolgáltatások (jogi tanácsadás, 

okiratszerkesztés és iratbetekintés) engedélyezése (kivételes esetben utólag); 

b) polgári eljárásokban: elsősorban a jogi segítők által ellátott pártfogó ügyvédi képviselet 

engedélyezése; 

c) büntető eljárásokban: sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi 

képviselete, pótmagánvádló személyes költségmentességének engedélyezése, és ennek 

keretében pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása – főszabályként – jogi segítők által. 

A jogi segítségnyújtási rendszer egyik fő jellemzője, hogy az ügyfelek a jogi segítői névjegyzékből 

maguk választhatnak jogi segítőt az ország egész területéről mind peren kívüli ügyeikben, mind a 

peres képviseletük ellátására. 

 

Természetes személyek adósságrendezési eljárása  

A természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től 

a megyeszékhely szerinti járási hivatalok látják el, az egész megyére kiterjedő illetékességgel. 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: „Are. 

törvény”) célja, hogy az adós és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítsa az adós 

fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, 

túlzottan eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési 

folyamatának megteremtéséhez. 

Az adósságrendezési eljárás során az Are. törvényben meghatározott feladatokat a Családi 

Csődvédelmi Szolgálat látja el, amely 2017. január 1-től a megyeszékhely szerinti járási hivatal.  

A természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó eljárások célja, hogy az adós és 

valamennyi hitelezőjének felelős együttműködése az adós fizetőképességét helyreállítsa, 

hozzájáruljon a fizetési nehézségekkel küzdők, valamint a túlzottan eladósodottak számára olyan 

fizetési fegyelmet megkövetelő adósságtörlesztési terv összeállításához, amely figyelembe veszi a 

hitelezők méltányos érdekeit, ugyanakkor az adós és annak családja létfenntartásának és 

lakhatásának biztosítását is. 

Az Are. törvény az adósságrendezés időtartama alatt lehetőséget teremt arra, hogy az adós 

(esetenként a vele szerződő fél), és a pénzintézet egymással együttműködve – a hitelezők és 

adósok (egyéb kötelezettek) közötti konszenzus előtérbe helyezésével egymás kölcsönös 

érdekeinek figyelembe vételével együttműködjenek az adósságrendezési megállapodás 

létrejöttében. 

További információk, nyomtatványok a www.csodvedelem.gov.hu oldalon érhetőek el.  

 

Oktatási feladatok  

Egész megyére kiterjedő illetékességgel, 2017. január 1-től az alábbi ügyekben a Szekszárdi 

Járási Hivatal jár el.  

 A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos és a működési engedély kiadására 

vonatkozó feladatok. 

 Hatósági és törvényességi ellenőrzések 

 Rendkívüli szünettel kapcsolatos feladatok 

http://www.csodvedelem.gov.hu/


 

 

 Köznevelési szerződéssel kapcsolatos feladatok 

 A független vizsgabizottsággal kapcsolatos feladatok 

 Az iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatos feladatok 

 A fegyelmi büntetéssel kapcsolatos iskolakijelölés 

 Oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

 A tanuló- és gyermekbalesettel kapcsolatos feladatok  

 Szakképzési megállapodás  

 A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a hátrányos helyzetű 

és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámával összefüggő 

adatszolgáltatási kötelezettség  

 

Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály  

 

 

 

 

 

Az elmúlt évben a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói 

iskolai tanóra keretében tettek látogatást a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal 

Kormányablak Osztályán. A kilencfős csoport a kormányablak munkájával és a hivatali ügyintézés 

általános folyamataival kívánt megismerkedni.  

Filczinger Ágnes járási hivatalvezető a szervezet rövid bemutatásával fogadta a vendégeket. 

Köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a járási hivatal nyitott minden új kezdeményezésre, ami a 

lakosságot, az ügyfeleket közelebb hozza a hivatalhoz, ezáltal növelve a lakosság bizalmát a 

közigazgatás irányába. Véleménye szerint fontos, hogy a fiatalok általános ismereteket 

szerezzenek a hivatali ügyintézés formáiról, kiemelten az informatikai fejlődés által egyre inkább 

bővülő elektronikusan intézhető ügykörökről.  

E szemlélet mentén ismerkedtek meg a tanulók két szakügyintéző segítségével, a Kormányablak 

munkájával. Betekintést nyertek az ügyfélkapu létesítés által nyújtott elektronikus ügyintézés 

formáival, előnyeivel. Részletes tájékoztatást hallhattak a Szabályozott Elektronikus Ügyintézési 

Szolgáltatásokról, ezen belül a Rendelkezési nyilvántartásról, a Részleges kódú telefonos 

ügyintézésről. Felvilágosítást kaptak az egyéni vállalkozóvá válás egyszerű, gyors menetéről, 

annak jogi feltételeiről. A diákoknak lehetőségük nyílt megismerkedni az általános közigazgatási 

nyomtatványok típusaival, azok helyes kitöltésével. Tekintettel arra, hogy a fiatalok nyitottak voltak 

a közigazgatás munkájának megismerésére, a bemutató óra eredményesen zárult. 

2016. utolsó negyedévében, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

az új szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) felhasználói számának 

növelése érdekében az állampolgárok, illetve az ügyfélszolgálatok munkatársai irányába 



 

 

népszerűsítő tevékenységet folytatott. A munkatársak kampányban való részvételének 

motiválására a KEKKH 2016.09.12. és 2016.12.09. között RNY ügyintézői regisztrációs versenyt 

hirdetett meg. A Dombóvári Kormányablak két munkatársa országosan IX. és XIII. helyezést ért el, 

további két kolléga pedig a legtöbb regisztrációt végző 100 fő ügyintéző között végzett. Kiváló 

teljesítményük elismeréseként mindnyájan tárgyjutalomban részesültek. 

 

Dombóvári Járási Hivatal 

 

 

 

 

Új békéltető alkalmazás segíti a fogyasztókat jogaik érvényesítésében! Probléma vagy 

sérelem érte a boltban, esetleg az üzletben nem is foglalkoztak a panasszal? Küldje be ott 

helyben a problémát a Budapesti Békéltető Testületnek mobilról, hogy később ingyen és 

könnyen egyezhessen meg a vállalkozással! 

 

A Budapesti Békéltető Testület a digitális fogyasztói jogérvényesítés lehetőségeinek előmozdítása 

érdekében, Magyarországon egyedülállóan olyan  mobilapplikációt fejlesztett ki, amely lehetővé 

teszi, hogy a fogyasztó közvetlenül jusson el a Budapesti Békéltető Testülethez és okostelefonján 

keresztül nyújtsa be fogyasztói kérelmét, vegye igénybe az ingyenes, gyors békéltető testületi 

eljárást.  

 

A használathoz csupán le kell tölteni az ingyenes applikációt, majd kitölteni az adatokat: név, 

lakcím, e-mail, pontos lakcím. Ezt követően meg kell adni, hogy mit történt, mi a pontos probléma. 

Bizonyítékként akár fotók is beküldhetők. Végül ki kell választani azt az alkalmazást, amellyel e-

mailt továbbít a fogyasztó, és beküldhető a panasz. 

 

A mobilapplikáció letölthető a következő internetes linkre kattintva: 

Android mobilkészülékekre a Google Áruházból: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nerddevelopments.com.bekeltetopanaszbejelento 

Apple készülékekre az App Store-ból: 

https://itunes.apple.com/hu/app/online-fogyasztovedelmi-

panaszbejelento/id1135974018?l=hu&mt=8 

Windows Phone készülékre az Áruházból: 

https://www.microsoft.com/hu-hu/store/p/fogyasztovedelmi-panaszbekuldo/9nblggh51l34 

 

További információ letölthető a Budapesti Békéltető Testület honlapjáról.  



 

 

 

 

Kormánymegbízotti Kabinet 


