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Tisztelt Megyei Közgyűlés!
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. október 25. napján megtartott ülésén számolt be
tevékenységéről, melyre tekintettel jelen beszámolóban az azóta eltelt időszak változásairól, valamint a
szervezet jelenlegi tevékenységéről kívánom tájékoztatni a Tisztelt Közgyűlés tagjait.
A járási hivatal szervezeti egységeinek elhelyezkedése és ügyfélfogadási helyszínei
A Hivatal székhelye változatlanul Városháza
épületében található, a Salgótarján, Múzeum tér 1.
szám alatt. Ebben az épületben működik a
Hatósági Főosztályhoz tartozó Kormányablak
Osztály, Hatósági Osztály, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály, valamint az Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály, a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály,
a
Járási
Hivatalvezetői
Titkárság,
valamint
a
Foglalkoztatási,
Családtámogatási
és
Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és
Munkavédelmi Osztálya.
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Az Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztálya, valamint a
Földművelésügyi Osztálya a Salgótarján, Baglyasi út 2. szám alatti épületben, míg a Földhivatali
Osztálya a 3100 Salgótarján Május 1. út 79/A. szám alatt található.

3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.

3100 Salgótarján Május 1. út 79/A.

A Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíjbiztosítási Osztálya és
a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a Salgótarján,
Mérleg út 2. szám alatti épületben található. A 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. szám alatt várja
ügyfeleit a Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási
Osztálya. Az álláskeresők a 3100 Salgótarján, Fürdő út 3. szám alatti épületben vehetik igényben a
Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásait.

3100 Salgótarján, Mérleg út 2.

3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

2

3100 Salgótarján, Fürdő út 3.

A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztályának a 3100 Salgótarján
Csokonai út 3. szám alatt található épület ad otthont, Közlekedési Osztálya a 3100 Salgótarján, Karancs
út 54. szám alatti épületében helyezkedik el.

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott a Csokonai út 3. szám
épületének átadó ünnepségén

3100 Salgótarján, Karancs út 54. szám alatti épület

A Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya, valamint
a
Foglalkoztatási,
Családtámogatási
és
Társadalombiztosítási
Főosztály
Családtámogatási
Osztálya és a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya
a Megyeháza épületében a 3100 Salgótarján, Rákóczi út
36. szám alatt működik. Az épület energetikai
korszerűsítése a Nógrád Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése elnevezésű projekt
keretében újult meg.
Megyeháza épülete
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A járási hivatal tevékenységének bemutatása
Helyi Védelmi Bizottság
A járási hivatalok létrejöttével egy időben megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok, amely a védelmi
igazgatás átalakítását jelentette.
A Helyi Védelmi Bizottság több esetben is bizonyította
létjogosultságát, a Salgótarjáni járás területén Ipolytarnóc településen árvíz helyzet esetén több
alkalommal kellett intézkedéseket tennie. Tagjai és munkacsoportjai rendszeresen részt vesznek
gyakorlatokban, melyek segítségével biztosított megfelelő felkészültségük a lakosságot veszélyeztető
helyeztek elhárítására. A védelmi igazgatási feladatok végrehajtása során kiváló együttműködés alakult
ki a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Kirendeltségével, valamint a Városi
Rendőrkapitánysággal, továbbá a közműszolgáltatókkal és az érintett szakmai szereplőkkel.
Kiemelendő továbbá a járáshoz tartozó települések polgármesterivel való kiváló együttműködés a
védelmi igazgatás terén is.

Hatósági Főosztály
A kormányhivatal kiemelt ügyfélfogadási helyszíne a Kormányablak Osztály. Meghatározó
szerepét tovább erősíti, hogy a 2018. január 1. napjától hatályba lépő az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 37. § (1) bekezdésének rendelkezése
alapján minden kérelem (amennyiben jogszabály kifejezetten nem tiltja) előterjeszthető a
kormányablakban. A jogalkotó ezzel a rendelkezéssel az ügyfélbarát közigazgatás és az
ügyfelekhez minél közelebb kerülő ügyintézés elvét tartotta szem előtt, melyet az ügyfelek
egyöntetűen pozitív visszajelzései igazolnak.
Fontos változás, hogy 2019. július 1-jétől a Kormányablak helyben intézhető a TAJ-kártya
másodlat és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása. Ezzel újabb ügyek váltak helyben
elintézhetővé az ügyfelek megelégedésére.
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2018. évben 103229 fő, 2019. I. félévében 55364 fő ügyfél kereste fel személyesen a
salgótarjáni kormányablakot. Jellemzően személyi- és lakcímigazolvány, járműigazgatással
és vezetői engedély ügyintézéssel, valamint családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos
kérelmek benyújtásával, tájékoztatáskéréssel összefüggésben keresik fel a szervezeti
egységet. Az ügyfelek által kitöltött ügyfél elégedettségi kérdőívek alapján az ügyfélszolgálat
tevékenységének megítélése egyértelműen pozitív. A Salgótarjánban működő kormányablak
munkáját, szolgáltatásait az ügyfelek elismerik, jellemző, hogy más járásokból, megyékből is
itt intézik az ügyfelek ügyeiket a megszokott gyors és szakszerű ügyintézés okán.
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A Kormányablak Osztály ügyfél és ügyirat forgalma (2016-2019. I. félév)
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A Kormányablak Osztály ügyintézése ügytípusonkénti bontásban (2016-2019. I. félév.)

Annak elősegítésére, hogy a kormányablak
szolgáltatásai még közelebb kerüljenek az
állampolgárokhoz,
az
ügyfélszolgálati
tevékenység
Mobilizált
Ügyfélszolgálatokkal
bővült, melynek köszönhetően a Nógrád Megyei
Kormányhivatal 2018. július 27-én vehette át a
mozgó ügyfélszolgálati irodáját, a kormányablak
buszt. A kormányablak busz segítségével a
közlekedési
infrastruktúra
szempontjából
hátrányban lévő települések állampolgárai
számára is lehetővé válik a lakóhelyhez
legközelebb történő ügyintézés, továbbá a szociális intézményekben, egészségügyi
intézményekben, valamint nagyobb rendezvényeken is igénybe vehetőek a kormányablak
szolgáltatásai. A jelenlegi koncepció szerint a kormányablak busz három hetes váltással a
megye keleti és nyugati részén teljesít „szolgálatot”.
A mobilizált kormányablakokban - többek között - az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
- személyi igazolvány igénylése
- lakcímváltozás bejelentése
- jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
- diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
- útlevél igénylése
- ügyfélkapu regisztráció.
2018-2019. I. félév végéig a kormányablak busz 21 napon, 41 helyszínen, összesen 79,5
órában teljesített kitelepülést a salgótarjáni járás területén. A busz személyzete gépjármű
vezetőből és egy fő kormányablak ügyintézéből áll. A salgótarjáni járás területéhez tartozó
községek központjaiban a buszban található kormányzati hálózati eszközök működéséhez
szükséges internet kapcsolat rendelkezésre áll, működtetésük így zavartalan.
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A települések lakói egyre növekvő számban veszik igénybe ezt a fajta ügyintézési lehetőséget.
A vizsgált időszakban összesen 251 fő ügyfél kereste meg - 179 fő ügyintézés, 72 fő
tájékoztatás kéréssel - a kormányablak buszban dolgozó kollégát. A kormányablak busz
kitelepülési helyszínének meghatározásakor figyelembe vesszük a települési jegyzők,
intézmény vezetők előre leadott igényeit. Az igények bejelentésére fórumot üzemeltet a
Nógrád Megyei Kormányhivatal a honlapján.
A Hatósági Osztály feladat- és hatáskörébe a szociális igazgatási, szabálysértési, valamint
áltatlános hatósági ügyek taroznak. Az osztály kiemelt feladata a települési ügysegédek
közreműködésével az ügyintézés biztosítása a járási hivatalhoz tartozó 29 településen. Az
ügyfelek jellemzően szociális tárgyú kérelmekkel keresik fel az ügysegédeket, de az
eszközfejlesztésnek köszönhetően folyamatosan bővül az ügysegédeknél intézhető ügyek
köre. Az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében az informatikai eszközök
használatával az elektronikusan intézhető ügyek esetében is segítséget tudnak nyújtani, azok
számára, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, vagy informatikai ismeretek
hiányában nem tudják kezelni az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó számítógépes
programokat. A szociális ellátásokkal összefüggő hatósági bizonyítványok azonnali kiállítását
az osztály munkatársai a Kormányablak munkaállomásán, az önkormányzat ügyfélfogadási
idejéhez igazodóan heti 3 alkalommal végzik.
A szociális igazgatás területén továbbra is feladat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek
személygépkocsiszerzési és átalakítási támogatása. A feladatot megyeszékhely szerinti járási
hivatal hatósági osztálya a megyére kiterjedő illetékességgel látja el. A hatóság ezen
tevékenységével markánsan megjeleníti és képviseli a szolgáltató közigazgatást, évente sok,
mozgásában akadályozott személy életének könnyebbé tételéhez járul hozzá.
A Hivatal, mint megyeszékhely szerinti járási hivatal a köznevelési feladatok vonatkozásában
is kiemelt szerepet kap, ami jelentős ügyfélszám és ügyszám formájában jelenik meg. A
köznevelés igazgatási feladatok ellátása során végzi a nem állami és nem önkormányzati
köznevelési intézmények nyilvántartásba vételét, a nyilvántartás vezetését, működési
engedélyének kiadását, valamint fenntartóinak törvényességi ellenőrzését, a megye összes
köznevelési intézményének hatósági ellenőrzését. Szintén a megyére kiterjedően végzi az
általános iskolai felvételi körzetek meghatározását-kijelölését, továbbá feladata a
tankötelezettség teljesítésének felügyelete, ellenőrzése.
2018. évben 23150 ügyfél kereste fel a szakterületet, mely 9896 ügyszámot jelentett. 2019. év
I. félévében 6980 ügyfél mellett az ügyszám 5245 volt.
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A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály gyermekek védelmével, valamint a gondnoksággal
összefüggő gyámhatósági hatáskörei mellett az igazságügyi területhez tartozó jogi
segítségnyújtás, áldozatsegítés és családi csődvédelem feladatait is ellátta. Specialitása a
területnek, hogy a gyámhatósági eljárás szabályainak megfelelően számos ügykörben
tárgylást kell tartani, illetve a kérelemre indult eljárások mellett magas a hivatalból indított
eljárások száma. Elmondható, hogy az ügyfélszám folymatosan növekszik, mely 2018-ban
meghaladta a 14000 főt.
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A Népegészségügyi Osztály feladatköre jelentősen nem változott. Továbbra is járványügyi,
kórházhigiénés, egészségügyi igazgatási, élelmezésegészségügyi, gyermek- és
ifjúságegészségügyi, településegészségügyi, kémiai biztonsági, védőnői szakfelügyeleti,
családvédelmi és ápolási szakfelügyeleti feladatokat lát el.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet több pontja 2019. augusztus 2-től
módosult. Többek között az életkorhoz kötött kötelező védőoltások közé bekerült a
bárányhimlő elleni védőoltás, melyet a 2018. július 31-e után születettekre vonatkozóan kell
alkalmazni. A védőoltás bevezetését követően a Népegészségügyi Osztály feladata a
folyamatos oltóanyag biztosítás, oltóanyag logisztika, az elvégzett védőoltásokról jelentések
elkészítése, valamint az egészségügyi szolgáltatóknál figyelemmel kísérni a védőoltások
szervezését, végrehajtását, dokumentálását, illetve az oltóanyag logisztikát

NMKH Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály
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2019. I

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az építésügyi, építésfelügyeleti és az
örökségvédelmi hatósági feladatokat látja el. 2018. évben 984 ügyszám mellett az iratszám
3614 volt a területen. A 2019. év I. félév adatai szerint jelentős változás nem várható, hiszen
addig 571 ügy mellett 1784 iratot iktattak.
Jogszabályi változások tekintetében említést érdemel a lakóépületek egyszerű bejelentésével
kapcsolatos szabályozások változása. 2019. október 24-től könnyítést jelent az építkező
családoknak, hogy nem kötelező az elektronikus építési napló vezetése, ha az építtető
természetes személy és az egyszerű bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani.
A fenti építtetői körben nem lesz kötelező a tervezői művezetés, valamint a tervezői és
kivitelezői felelősségbiztosítás sem, ezáltal ezek hiánya nem fogja akadályozni az építkezést.
Mivel az új szabályok az új bejelentésekre vonatkoznak, ezért aki az elektronikus építési
naplóba már megtette a bejelentést, arra még az október 24-e előtti szabályok vonatkoznak.
Ez azt jelenti, hogy az ő esetükben továbbra is az elektronikus építési naplóban zajlik minden,
azt kötelező vezetni, továbbra is kötelező a tervezői művezetés, a felelősségbiztosítás, és az
eredeti dokumentációtól való eltérést ugyanúgy be kell jelenteni, mint korábban.

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ügyiratforgalma
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Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
A Családtámogatási Osztály a megye területén lévő öt járásban több mint 23 ezer ügyfél
családtámogatási ellátását folyósította. Legnagyobb arányt a családi pótlék ellátás (iskoláztatási
támogatás, nevelési ellátás) jelentett, ami az összes kifizetett ellátás 74 %-át tette ki. Fogyatékossági
támogatásban 2.605 ügyfél részesült, míg a nagycsaládos földgáz-árkedvezményt 434 ügyfél vett
igénybe.
A folyósított ellátások és az odaítélt támogatások megoszlását következő ábra szemlélteti:

anyasági támogatás
családi pótlék
gyermekgondozást segítő
ellátás
gyermeknevelési
támogatás
fogyatékossági támogatás
és vakjáradék
nagycsaládos
gázártámogatás

Az ellátások megállapítása, a fennálló ellátások igazolása iránti kérelmek 2019. I. félévében igen nagy
számban érkeztek a szakterületre, melynek eredményeképpen összesen 12.619 döntés született. A
lakástámogatási szakterületen 2019. első félévében 491 db új hatósági és nem hatósági ügy indult. A
hatósági ügyek területén a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív
egyszerűsítése következtében, a 2018. március 15-én hatályba lépett kormányrendelet jelentett az
eljárás során könnyebbséget, nevesül jelentősen csökkent az igazolási kérelmek száma. A nem
hatósági ügyek - pl. jelzálogjog törlése, végrehajtási eljárásokban a Magyar Állam képviseletében
történő részvétel - számában és összetételében nem történt érdemi változás az elmúlt évek átlagához
képest.
A hatósági ügyek között új, szakmailag kiemelkedő feladatot jelentett a három- vagy többgyermekes
családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet
2018. január 1-jén történő hatályba lépése. A 2019. I. félév során az ügyfelektől összesen 18 darab
támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem érkezett.
A beérkezett kérelmek között a papíralapú bejövő posta és az elektronikus posta arányának eloszlása
az elmúlt évek során jelentősen megváltozott. A papír alapú igények száma kezd háttérbe szorulni és
jellemzővé válik az elektronikus megkeresések és feladatok száma.
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A beérkezett feladatok eloszlását a következő ábra szemlélteti:
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Jól érzékelhető a bejövő papíralapú posta csökkenő tendenciája mellett az elektronikusan érkező
kérelmek és feladatok növekedése.
Az osztály ügyfélszolgálatát 2017-ben 6310 fő, 2018-ban 4655 fő, 2019. I. félévében 2.294 ügyfél
kereste fel. 2017. július 1-jétől a családtámogatási és fogyatékossági támogatási ügyek illetékességi
területe egy járással, a Balassagyarmati Járáshoz tartozó településeken élő ügyfelek tekintetében
csökkent. Az osztály ügyfélszolgálatán megjelent ügyfelek száma az integrált ügyfélszolgálatok
működése mellett is csupán 28 %-kal volt kevesebb 2018-ban, mint 2017-ben. A csökkenéshez
hozzájárult a lakástámogatási szakterületen történt jogszabályváltozás is, mely szerint a járási hivatal
2018. március 15. napját követően a 26/2018. (II.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően nem
állít ki igazolást a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez.
Az Egészségbiztosítási Osztály pénzbeli ellátási szakterületére 2019. I. féléve folyamán 9.480
kérelem érkezett. Az utalt tételek száma 8.907 db volt. Legnagyobb számú az utazási költségtérítés
utalások száma, 5.263 db, ezt követi a táppénz utalások száma, 1.646 db, gyermekgondozási díj 1.339
db, csecsemőgondozási díj 456 db, gyermekápolási táppénz 117 db és legkisebb arányú a baleseti
táppénz, 86 db.
A 2018. I. félév adatait összevetve a 2019. I. félévének adataival, a baleseti táppénz utalások száma
24,6%-kal, a táppénz utalások száma 5,2%-kal, a csecsemőgondozási díj utalások száma 1,3%-kal
növekedett. A többi ellátás esetében némileg csökkent az utalt tételek száma.
Az elsőfokú eljárások során hozott érdemi döntések száma 687 db volt, amelyből 657 db határozat és
30 db végzés formájában került kiadásra. Táppénz hozzájárulásról 865 db döntés került kiadásra a
foglalkoztatóknak, ez a mennyiség 9%-kal haladta meg a 2018. I. félévben kiadott határozatok számát.
Az elsőfokú eljárásban született döntések ellen 10 fellebbezés került benyújtásra. A másodfokú
eljárásban 5 ügyben született döntés, melyből négy esetben helybenhagyták, egy esetben
megváltoztatták a döntést, egy fellebbezés esetében pedig visszautasításra került a fellebbezés.
A szakterület ügyfélszolgálatát 2.773 ügyfél kereste fel, mely havi átlagát tekintve viszonylag egyenletes
terhelést mutat.
Az elektronikus ügyintézéshez szükséges regisztrációk száma 171 db volt, ami már lényegesen
kevesebb, mint az előző év ugyanezen időszakában benyújtott kérelmek száma, ami 303 db volt. Ennek
oka, hogy a foglalkoztatók többsége az elmúlt években már elvégezte a regisztrációt, illetve a cégkapu
használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek regisztráció nélkül, cégkapuról is küldhetik a
biztosítottak ellátás iránti kérelmeit.
Az osztály nyilvántartási szakterületét Salgótarjánban az első félévben 5.457 fő, a pásztói kistérségi
ügyfélszolgálati pontot 744 fő kereste fel. Május-június hónapban - az első négy hónaphoz viszonyítva
- lényegesen több ügyfél jelent meg az ügyfélszolgálaton, melynek oka valószínűsíthetően a nyaralási
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időszak bekövetkezte, valamint az előzetes hírek szerint a babaváró hitel és falusi CSOK
igénybevételéhhez lévő feltételek iránti érdeklődés.
Június hónap végével a Pásztón 10 éven át működtetett kistérségi ügyfélszolgálati pont - a KAB-ok
feladat bővülésére tekintettel – megszüntetésre került.
Hat hónap alatt 261 db CSOK igazolás kiadására került sor. Itt a félév második felétől csökkenés
tapasztalható, mivel ekkortól a babaváró hitel és a falus CSOK igazolására kérhető hatósági
bizonyítvány kiadására van lehetőség.
A kiadott TAJ számot tartalmazó Hatósági bizonyítványok száma 1.727 db (TAJ pótlás elvesztés,
ellopás, megrongálódás, névváltozás okán), azonban jelentős a külföldi állampolgár részére kiadott
igazolvány szám is.

TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány
kiadása
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A félév során kiadott hatósági határozatok száma 9.411 db, a végzések száma 1.520 db volt. A
végzésekből 190 db a függő hatályú és 300 db a felfüggesztő végzések száma. A határozatok száma
részint több, a végzések száma közel azonos az előző félév hasonló időszakához viszonyítva.
Az évben kiadott Európai Uniós nyomtatványok száma szintén emelkedést mutat az előző év első
félévéhez képest. A1 jelű nyomtatványok esetében 50%-os az emelkedés, mely nagyfokú emelkedés
magyarázata, hogy a nemzetközi árufuvarozással foglalkozó cégek a maximális időtartamra - 2 évre kiállított A1 jelű nyomtatványainak érvényessége lejárt, így a jogosultságigazolást a magyar
alkalmazandó jog igazolására az érvényességi idő lejártával újra kell igényelniük.
A kiadott EU kártyák száma 2.560 db volt, mely továbbra is népszerű a nyaralók és a külföldön munkát
szándékozni vállalók körében.
A külső szervektől érkezett adatkérések száma is emelkedést mutat 11.017 db, mely megkeresésekben
az érintett személyek száma 11.883 fő.

Külső szervektől érkezett adatszolgáltatás kérések
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A közgyógyellátási területen a kollégák a hat járási hivatal megkereséseire 5 napon belül küldik meg a
szakmai véleményeket, fegyelmezett munkatempó mellett. A félévben a beérkezett és elkészített
szakhatósági vélemények száma 2.086 db volt. A járási hivatalok jogerős határozatainak száma 2.211
db, mely alapján 2.198 közgyógyellátási igazolvány került kiadásra.
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2019. I. félévében 385 üzemi balesetet elismerő határozat érkezett a kifizetőhelyektől, illetve a járási
hivatalok pénzellátási szakterületeitől. Az előző évről áthúzódó ügyekkel együtt 548 db a bejövő
határozatok száma. A félév folyamán 267 biztosított ügyében indult hivatalból eljárás és a betegeknek
összesen 705.564.-Ft összeg visszatérítése történt meg.
Az anyatejes vények száma 32 db volt, mely alapján 527.825 ml mennyiségű anyatejet adtak le. A
leadott mennyiség szerint 1.425.128.-Ft összeg került kifizetésre.
Megyénkben 4 felülvéleményező főorvos végzi a tartósan keresőképtelen állományban lévő betegek
felülvizsgálatát. Jelenleg 113 szolgálatnál történik ellenőrzés, melyről havonta 103 db jegyzőkönyv
készül. A felülvéleményező főorvosok a 2019. 06. havi ellenőrzések alkalmával a KMR adatainak
elemzése alapján meghatározott célzott vizsgálat keretében a megye egyharmad részében ellenőrzésre
kapták a praxisok nyilvántartásában szereplő, 2019.01.01-től 2019.05.31-ig visszamenőlegesen felvett
keresőképtelenségi eseteket.
2019 márciusában a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak
ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet keresőképtelenség igazolásával kapcsolatos
változásairól a felülvizsgáló főorvosok részére egy tájékoztatót készített a szakterület, amely az
érintettek részére kiküldésre került.
2019. június 27-én a KAB munkatársai részére a főosztály tájékoztató, illetve konzultációs
megbeszélést szervezett a 2019. július 01-től életbe lépő változásokra figyelemmel.
A Foglalkoztatási Osztály adatai szerint az előző évihez képest a munkanélküliek száma csökkent a
járásban. Ez a csökkenés abból ered, hogy az álláskeresők munkát találtak. A márciusi csúcs a
közfoglalkoztatásból való beáramlásból született, ami azt jelenti, hogy megszűntek a
közfoglalkoztatotti szerződések. Ekkor az álláskeresők száma 4.201 fő volt. Ugyanakkor amilyen
meredek volt az emelkedés a zuhanás is ilyen ütemű volt, mert a beáramlottak többsége vissza is
került a közfoglalkoztatásba. Az álláskeresők számának változását a következő ábra mutatja.
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Álláskeresők számának alakulása a Salgótarjáni Járásban
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Az osztály ügyfélforgalma 25.150 esetet is meghaladta. 2019. I. félév során közel 7.400 esetben történt
nyilvántartásba vétel. Az első félévi belépők száma meghaladja a 2.970 főt, a kilépőké a 2.800-at. A
szakterület által számolt munkanélküliségi ráta 14,4 % volt átlagosan. Ez majd 1 %-os csökkenést
jelentett a tavalyi év hasonló időszakához képest. 2.240 ellátási kérelem érkezett, amiből 1.824 (81,4%)
helyt adó döntéssel zárult. A kifizetett ellátások összege 381 MFt volt. Más típusú ellátásokhoz,
támogatásokhoz közel 5.000 db hatósági bizonyítványt adott ki a szakterület. Majd 290 közérdekű
munkához kapcsolódó ügy keletkezett. A salgótarjáni lakosok esetében a félév végére ismét probléma,
hogy nincs foglalkoztató a közérdekű munkavégzéshez.
Az álláskeresők több mint fele csak alapfokú végzettséggel, vagy még azzal sem rendelkezik. A
szakképzetlenek aránya meghaladja a 33 %-ot. Ehhez még társul az elavult szakképesítéssel
rendelkezők száma, ami kb. 20-25% lehet.

Álláskeresők iskolai végzettség megoszlása szerint 2019-ben
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A támogatáshoz bejelentett állások száma magasan meghaladja a támogatás nélküli állások számát.
Ebben a közfoglalkoztatás is benne van. A közfoglalkoztatás még mindig domináns a járásban. A
munkáltatók támogatások nélkül nem tudják az új embereket alkalmazni. A betanulási időszak költségeit
enyhítik a támogatások folyósításával. A támogatás nélküli álláshelyek számának növelését a
munkaerőpiaci reform keretében a munkanélküliek előszűrésével kívánják növelni. Ennek célja, hogy
csak munkát vállalni akaró személyek kerüljenek ki a munkáltatóhoz.
Havi átlagban egy üres állásra 10,3 munkanélküli jutott. Az álláskeresők közül ki kell szűrni azokat, akik
nem képesek, nem készek a munkavállalásra. Ezzel tudják a munkáltatók elégedettségét növelni, amitől
a bejelentett üres állások számának növekedését várják. Az első félévben több mint 2180 közvetítés
volt. Ennek 88 %-a sikeres, ami a támogatott közvetítésekhez kapcsolódik
Állásbörze került megrendezésére 2019. májusában és októberében. A két börzén közel 3700 személy
került kiértesítésre, melyből kb. 50 % jelent meg. A börzék elsődleges célja, hogy az álláskeresők és a
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munkáltatók kötetlen formában találkozzanak egymással és tapasztalatot szerezzenek a másik fél
elvárásairól.
A munkaerőpiaci reform keretében sor került az adatok frissítésére, ennek tükrében szervezik az
álláskeresők munkába állítását. Szemléletváltással tudnak eredményeket elérni, ami azt jelenti, hogy
nem csak az a fontos, hogy mit lehet elérni tanulással, munkával, hanem azt is, hogy az oda vezető út
az alapja mindennek. Az ún. kényszerközvetítést felcserélik az önkéntes munkavállalással. Ennek az a
lényege, hogy az ügyfél mindenféle szankció nélkül visszautasíthatja az állást a közvetítő lap
elkészítéséig. Az eddigi tapasztalat, hogy a visszautasítások mögött családi, gyermek elhelyezési,
utazási és egészségi problémák széles skálája húzódik meg.
A támogatások elsősorban a bér és azt terhelő járulékok, valamint az utazási költség finanszírozására
szolgáltak. Ezen túlmenően működtettek munkahelymegőrző, elhelyezkedési, lakhatási, vállalkozó
válási és lakhatási támogatásokat is.
Közfoglalkoztatás keretében majd 2.000 főre nyújtottak be kérelmet, 1.527 MFt kapcsolódó költséggel.
Az első félévig 1.014 MFt került kiutalásra, mely tartalmazza a 2018-ról áthúzódó kifizetéseket is. Az
EU-s forrásokra 562 kérelem érkezett 853 MFt összegben, közel 490 MFt került kifizetésre. A 25 éven
aluliak esetében a tervezettől kevesebb az igény, mivel a munkáltatók gyakorlott munkavállalókat
kívánnak alkalmazni.
Magyar forrásból 396 fő került támogatásra, 30 MFt összegben. Ebben benne van az alacsony összegű
(havi 22.800 Ft) elhelyezkedési támogatás is.
A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály, mint munkaügyi hatóság Nógrád megyében 2019. első
félévében 258 munkáltatót érintően tartott munkaügyi ellenőrzést. A félév végéig lezárt és a folyamatban
lévő ügyeket tekintve 182 munkáltató volt munkaügyi szabálytalansággal érintett, mely az ellenőrzött
munkáltatók 70,5%-a. Az ellenőrzéssel érintett munkáltatók száma közel azonos 2018. év első
félévéhez viszonyítva, ugyanakkor a szabálytalansággal érintett munkáltatók aránya a megelőző év
ugyanezen időszakához képest szignifikáns, több mint 10 százalékpontos növekedést mutat.

Az ellenőrzéssel és szabálytalansággal érintett munkáltatók száma
2018. évben és 2019. első félévében
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A munkaügyi ellenőrzéssel érintett munkavállalói létszám 73,5%-át foglalkoztatta szabálytalanul
munkáltatója. Bár az ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 2018. év ugyanezen időszakához
képest jelentős, csökkenést mutatott, a jogsértéssel érintett munkavállalók aránya gyakorlatilag
megegyezik az 2018. év I. féléves adatokkal.
A kiemelt ágazatok közül a legtöbb ellenőrzésre az építőiparban került sor, az összes ellenőrzés 29 %a ezt az ágazatot érintette. A kereskedelmi és vendéglátási ágazatokban történt még jelentősebb számú
ellenőrzés, ezen ágazatokba a munkáltatók 14 %-a és 13 %-a tartozott. 2018. év első félévéhez
viszonyítva az építőipari ágazat átvette a vezető helyet a kereskedelemtől.
Az előző időszakhoz képest megfigyelhető az egyéb ágazatokban tartott ellenőrzések arányának
növekedése, ezzel egyidejűleg a vendéglátás ágazatban tartott ellenőrzések arányának számottevő
csökkenése is. A nyomozási, biztonsági tevékenységi (vagyonvédelmi) körbe tartozó munkáltatók
aránya megegyezett 2018. év első félévének adataival.
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Ellenőrzések ágazati megoszlása
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Az első félévben a legtöbb érdemi intézkedés a nyilvántartással kapcsolatos szabályok megsértésére
vonatkozott, majd ezt követte a feketefoglalkoztatás (beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást is), a
dobogó harmadik fokán pedig a munkaidőre vonatkozó szabályok.
Ezzel összhangban a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók száma is több, mint 20 fővel
csökkent, ugyanakkor a jogsértéssel érintett összlétszámhoz viszonyított arányokat tekintve közel
azonos a 2018. első félévében tapasztaltakkal.

Érdemi intézkedések és az érintett
munkavállalói létszám
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Munkavédelmi hatósági tevékenység során 2019. év I. félévében 220 db munkáltató ellenőrzését
végezte el a munkavédelmi hatóság Nógrád megyében, amelyek közül 168 esetben tártak fel olyan
hiányosságot, amelynek eredményeként munkavédelmi eljárás megindítására került sor. Az
ellenőrzéseket a szakügyintézők rendszerint a területi felosztásnak megfelelően végezték, a

15

munkavédelmi eljárások megindítása majdnem teljes mértékben hivatalból történt, csak néhány
esetben indítottak eljárást munkabalesettel kapcsolatban bejelentés alapján.
Az ellenőrzések lefolytatása több alkalommal is társhatóságok bevonásával történt, ezekben esetekben
rendszerint rendezvények ellenőrzése történt a rendőrhatóság, adóhivatal és a fogyasztóvédelmi
hatóság munkatársainak közös részvételével. A rendőrhatósággal ezen felül rendszeresen végeznek
közös ellenőrzéseket, legtöbb esetben Salgótarján területén.
Az ellenőrzések több mint 77%-a 2019. év első felében is a teljesítménykövetelményeknek megfelelően
a kiemelt ágazatokban (építőipar, feldolgozóipar) történt.
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A korábbi évekhez képest nagyobb arányban történtek ellenőrzések a feldolgozóipari ágazatban, ami a
2019.05.06. – 2019.06.07. közötti időszakban lefolytatott, „Sütő- és cukrászipari tevékenységek”
elnevezésű országos célvizsgálat eredménye.
Az ellenőrzések során feltárt munkavédelmi hiányosságokat követő intézkedések a korábbi éveknek
megfelelően alakultak. A munkabiztonság területén a legtöbb feltárt hiányosság még mindig a
munkaeszközök és az üzemek nem megfelelő állapotával volt kapcsolatos, amely meghaladta az
összes intézkedés felét (60%).
Az intézkedések között a munkaegészségügyi előírások megsértésével kapcsolatosak is jelentős arányt
képviseltek (23%), amely adódott abból is, hogy a teljesítmény követelmények alapján fokozott figyelmet
fordítottak a veszélyes anyagok kezeléséből adódó kockázatok ellenőrzésére.
Az év első felében társhatósági közös ellenőrzés keretében munkaügyi és munkavédelmi szempontból
összesen 63 munkáltató jogkövetési magatartását vizsgálta az osztály. A társhatósági ellenőrzésekben
részt vettek a munkaügyi- és munkavédelmi hatósággal együttműködve az adóhatóság, a
fogyasztóvédelmi hatóság, az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság, valamint a rendőrség munkatársai.
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A Nyugdíjbiztosítási Osztály igényelbírálási tevékenysége keretében 2019. első félévében az osztály
1137 db igényt indított be, ami az előző év azonos időszakában beindított 1066 db igényhez képest 6%os növekedést mutat.
A 2018. és 2019. évi első féléves indítások száma ügytípusonkénti megbontásban:
2018.01-06. hó
Indítások

2019.01-06. hó

Alapfokú

Módosító

Összesen

Alapfokú

Módosító

Összesen

Index (%)

0

5

5

0

4

4

80

756

108

864

841

105

946

109

0

0

0

2

0

2

-

Özvegyi nyugdíj

99

8

107

92

10

102

95

Árvaellátás

39

7

46

57

4

61

133

Baleseti járadék

9

0

9

3

0

3

33

Rokkantsági járadék

9

1

10

8

2

10

100

25

0

25

2

3

5

20

937

129

1066

1005

128

1133

106

Szolgálati idő számítás
Öregségi nyugdíj (korbetöltött+korkedv.)
Rokkantsági nyugdíj

Egyéb
Összes indítás:

Indítások számának alakulása:

1150
1100
1050
1000

1133
1066
Indítás 2018. első Indítás 2019. első
félév
félév

Indítások számának alakulása 2019. első félévében ügytípus szerinti bontásban

Szolgálati idő számítás
Egyéb
Árvaellátás

Baleseti járadék
Rokkantsági járadék
Özvegyi nyugdíj

A szakterületen a másik jelentős – a kormányzat által kiemelt célkitűzésként kezelt – feladat az ún.
adategyeztetési tevékenység, melynek során 2019. első félévében megkezdődött az első öt éves
(1955-1959. között született) korosztály újbóli kiértesítése.
2019. január hónapban a Magyar Államkincstár Központ felkérésére az osztály végezte el az újabb
körös adategyeztetési ügyek éles rendszerbe történő tesztelését. A tesztelés eredményeként számos
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programhiba feltárása és a Magyar Államkincstár Központ felé történő továbbítása megtörtént, melynek
eredményeként 2019. február végére a program működésében már jelentős javulás volt tapasztalható.
Az adategyeztetés keretében az osztály 2019. első félévben alapfokon 1843, még 2018. első félévében
929 ügy indítását végezte el, ami az indított ügyek 98%-os növekedését jelentette. 2017. évben 5149,
még 2018. évben 2150 alapfokú ügy indítása történt meg. Az indított ügyek számában bekövetkezett
jelentős csökkenés oka, hogy az 1960-1964. között született korosztály adategyeztetési ügyeinek
indítása 2018. év során befejeződött.
A számadatokat elemezve meg kell jegyezni, hogy még 2018. első félévében a második korosztály
(1960-1964. között születettek) első körös ügyeinek az indítása történt (ami magában foglalja a teljes
biztosítotti életutat), addig 2019. első félévében az első korosztály (1955-1959. között születettek) ún.
második körös ügyindítást végzett az osztály, ami általában 3-5 év vizsgálatát jelenti. Ebből adódik az,
hogy az adategyeztetéssel foglalkozó ügyintézők számának jelentős csökkenése ellenére az indított
ügyek számában jelentős (98%-os) növekedés mutatkozik.
A Nyugdíjbiztosítási Osztályon megjelent ügyfelek száma (2017-2018. években)
8000

7575

5954

6000
4000

Ügyfelek száma

2000
0
2017
2018
A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 2019. I. félévben 3166 fő ügyfelet fogadott az elbírálási
és a foglalkozási rehabilitációs ügyfélszolgálatokon.
A kérelmek és eljárások alakulását a következő ábra szemlélteti:
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18

15

80
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6

11

79

Az összes kiadott elsőfokú döntés száma 3351, ebben benne vannak a hiánypótlás miatt kiadott
végzések, valamint az egyéb, az eljárás során hozott végzések is.
A 2019. I. félévében kiadott határozatok, ügylezáró végzések és hatósági bizonyítványok száma
típusonként bontásban:
a) új igények esetén rehabilitációs pénzbeli ellátást megállapító határozatok száma 85 db
b) új igények esetén rehabilitációs pénzbeli ellátást újból megállapító határozatok száma 52 db
c) új igények esetén rokkantsági pénzbeli ellátást megállapító határozatok száma 156 db
d) új igények esetén ellátást elutasító határozatok száma 342 db
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13%

54%

8%

25%

rehab. ell. megáll.

rehab. ell. újból megáll.

rokkantsági ell. megáll.

elutasító határozat

A felülvizsgálatos ügyekben hozott döntések típusonkénti megoszlását a kördiagram szemlélteti:
3
81

2
17

35

133

255

Rokk. 33/A. §
Rehab. 19. § (2)
Rehab. tov. foly 19. § (3)
Rokk. 19. § (2)
Rokk. tov.foly. 19. § (3)
Rokk. tov.foly. 19. § (1a)
Eg. áll. miatt megsz.

Elbírálással kapcsolatban a szakterület az alábbi egyéb döntéseket hozta:
a) öregségi nyugdíj megállapítása miatt, korhatár előtti ellátásra való jogosultság, illetve az ügyfél
kérelmére, keresőtevékenység, megjelenési kötelezettség elmulasztása miatti megszüntető
döntések száma 261 db,
b) jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezése kapcsán 68 db döntés került kiadásra,
c) hatósági bizonyítványok száma 96 db volt,
d) egyéb döntések száma 74 db (3 db módosító, 12 db kiegészítő, kijavító, visszavonó, 15 db
eljárást megszüntető, 19 db kérelem visszautasító, 11 db áttételt elrendelő).
A szakértői bizottságok összesen 1719 ügyben végeztek vizsgálatot.
A személyes és irat alapú véleményezések havi bontásban kimutatott adatai (2019. I. félév):
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2019. I. félévében 804 ügyben került szakvélemény kiadására szakkérdés vagy szakértői megkeresés
kapcsán. Ennek nagy többsége fogyatékossági támogatáshoz és közlekedőképesség vizsgálathoz
köthető.

Az összes nem komplex vizsgálat típusonkénti megoszlása:
Rokkantsági járadék
Aktív korúek ell. Egyéb
4%
2%
szakkérdés
Baleseti Bal. tp. meghossz.
0%
Hozzátartozói járadék
1%
1%
1%
Magasabb összegű csp.
2%
FOB
Felsőokt. hallg. fogy.
7%
0%
Gépjárművez. alk.
2%

Szakhatósági állásfogl.
2%

FOT
46%

Közlekedőképesség
32%

A komplex bizottsági munka részeként a foglalkozási és szociális szakértők által 634 interjú elvégzésére
került sor a 2019. I. félévében. Ebből 501 fő esetében nem volt a rehabilitáció javasolt, 133 fő kapott
rehabilitálható minősítést. A 133 fő rehabilitálható minősítést kapott, 116 fő B1 minősítési kategóriába
tartozó és 17 fő C1 minősítési kategóriába tartozó.
A foglalkozási rehabilitációs ügyintézői területen a szakterület 2019.06.30. napján 614 fő rehabilitációs
ellátásban részesülővel működött együtt. A rehabilitációs szolgáltatást kérőként nyilvántartott 742 főből
417 fő dolgozik, ami 56%-os arányt jelent, ez az ügyféli kör önkéntesen működik együtt a rehabilitációs
hatósággal. Az I. félévben 48 munkaerő igény érkezett, 201 fő alkalmazására vonatkozóan. A hatóság
közvetítésével 112 fő helyezkedett el valamint önálló elhelyezkedés útján további 29 fő került
alkalmazásba.
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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
A főosztály feladatkörében az eltelt időszakban változás nem történt. A lakosság megismerte
a hatóság munkáját, a hatóság munkatársai pedig még inkább megismerkedtek a megyében
található környezethasználókkal, az egyedi jellemzőikkel, illetve a tevékenységük környezeti
hatásaival.
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A Főosztályon az eljárások döntő többségében elektronikus úton érkezett beadványok,
kérelmek alapján indulnak.

A Környezetvédelmi Osztály I.
hatáskörébe
tartoznak
a
hulladékgazdálkodási
jogkörhöz
kapcsolódó feladatok, ezen belül a
veszélyes és nem veszélyes
hulladékok
gyűjtésének,
szállításának,
közvetítésének,
hasznosításának
engedélyeztetése. Ezen hatósági
feladatok végzésén túl az osztály
felügyeli
a
működő
hulladékkezelési rendszerek, a
hulladékkezeléssel
foglalkozó
vállalkozások,
valamint
a
tevékenységük
során
nagy
mennyiségű hulladékot előállító
termelők tevékenységét.
Meg kell jegyezni, hogy az illegálisan elhagyott hulladékok kezelése, a települési jegyzők
hatáskörébe tartozik, a főosztálynak kizárólag akkor van hatásköre, ha az illegális hulladék
birtokosa az önkormányzat, vagy a hulladék önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon került
elhelyezésre.
A Miniszterelnökség 2019 év januárjában elrendelte a Kormányhivatalok számára a 2018.
január 1. – 2018. december 31-i időszakra vonatkozóan az elhagyott vagy jogellenesen
elhelyezett hulladékkal kapcsolatos ügyekben a jegyző által lefolytatott hatósági eljárások,
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illetve ennek eredményeként a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának integritási és
korrupciós kockázatok hatását növelő tényezők feltárására irányuló hatósági ellenőrzését,
azonosítását. Az ellenőrzés során Nógrád megye valamennyi településére vonatkozóan
adatgyűjtés történt, mely során 48 önkormányzati környezetvédelmi hatóság (jegyző) került
megkérdezésre, ebből csupán 9 hatóságnál volt a vizsgálni elrendelt, jegyzői hatáskörbe
tartozó, elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal kapcsolatos eljárás,
mindösszesen: 22 db. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált ügyekben a hatóságok
zöménél szakmai és eljárási hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, továbbá az iratkezelési
szabályok betartásával is voltak problémák, azonban az ellenőrzés korrupció gyanút nem tárt
fel. Az ellenőrzés a felek számára kedvező hatással bírt. Az önkormányzati környezetvédelmi
hatóságok építő jellegűnek ítélték meg az ellenőrzést, hiszen sok esetben szakmai
tájékozatlanság vezetett az eljárások nem megfelelő lefolytatására. Több településen a
feladatok jogszerű elvégzését a szakemberhiány akadályozta, mivel a vizsgált időszakban
nem volt kinevezett jegyző, illetve megfelelő végzettséggel rendelkező kolléga az adott
önkormányzati hatóságnál. A Főosztály munkatársai az ellenőrzések lefolytatása során
személyes kapcsolatot teremtettek az önkormányzati környezetvédelmi hatóságok
munkatársaival, ennek eredményeképpen magasabb színvonalú szakmai együttműködés
kezdődött meg a hatóságok között. A kollégák – egyedi döntéshozatal kivételével - több ízben
segítették telefonos konzultációval, vagy iratmintákkal az önkormányzati környezetvédelmi
hatóságok munkáját.
Az egyik legnagyobb közérdeklődésre számot tartó hatósági tevékenység körébe tartoznak a
környezetvédelmi engedélyezési eljárások. Amennyiben a környezethasználó olyan
tevékenység végzését tervezi, amely várhatóan a környezetre jelentős hatással lehet, akkor a
tevékenysége megkezdése és egyéb hatósági engedélyek beszerzése előtt a
környezetvédelmi eljárás lefolytatása szükséges. Ezen tárgykörben három különböző típusú
eljárást folytat le a hatóság. Előzetes vizsgálati eljárást, környezeti hatásvizsgálati eljárást és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárást, valamennyi eljárás alapját az ügyfél
által szakértői jogosultsággal rendelkező szakemberek által készített tanulmányok adják,
amelyeket az érintett szakhatóságok, vagy szakértelemmel bíró szervezeti egységek
bevonásával vizsgál a hatóság. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás
eredményeképpen azt állapítja meg, hogy a tervezett beruházás milyen hatással lehet az adott
környezetre, amennyiben nem várható jelentős hatás, akkor az eljárás lezárásakor ezt a tényt
rögzíti döntésében. Ha az adott beruházás jelentős hatással bírhat a környezetre, akkor a
hatóság vagy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására kötelezi a kérelmezőt,
meghatározva milyen környezeti elemekre, milyen típusú vizsgálatok végzése indokolt, vagy
megállapítja, hogy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása
szükséges. Előfordulhat, hogy előzetes vizsgálati eljárás során olyan kizáró ok merül fel, amely
súlyosan veszélyezteti a környezetet, akkor a hatóság megállapítja ezt a tényt és ezzel
akadályozza a tevékenység folytatását, tekintettel arra, hogy környezetvédelmi engedély
előfeltétele engedélyezési eljárások egy részének.
2019-ben ez idáig 5 db előzetes vizsgálat került lefolytatásra, illetve egy eljárás húzódott át a
tavalyi évről. A legnagyobb érdeklődés a szúpataki bányanyitásához kapcsolódó eljárást
övezte, mivel az egyház képviselői úgy érezték Szentkúti kegyhelyen történő lelki elmélyülést
zavarhatná a bányászati tevékenység. A szakmai vizsgálatok a tervezett bányászati helyszín
távolságát, a fekvési adottságokat, illetve a tevékenység volumenét is vizsgálva ezen
aggodalmakat nem tartották realitásnak. Azonban a tervezett tevékenység nincs összhangban
a helyi településrendezési elképzelésekkel, és a helyi önkormányzat nem támogatja a bánya
újranyitását, így az a bányakapitányság engedélyének beszerzése hiányában nem valósult
meg a beruházás. Az idei évben főként a korábbi ipari tevékenységek bővítése következtében
kérték a környezethasználók az előzetes vizsgálati eljárások lefolytatását.
A 2019-ben folytatott hatásvizsgálati eljárások az infrastrukturális fejlesztésekhez (21. sz. főút
és 23. sz. főút) kapcsolódtak. A 23. sz. főút esetében a környezetvédelmi engedély 2019.
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januárban kiadásra került, azon tervezetre, mely szerint nem lenne elkerülő út Nemti
településen (ezt a tervezetet a helyiek jelentős közfelháborodással fogadták). A Kérelmező a
napokban kérte a hatóságot előzetes környezetvédelmi egyeztetésre, arra tekintettel, hogy
várhatóan mégis megépítésre kerül Nemtiben a települést elkerülő 1X1 sávos útszakasz, az
erre vonatkozó engedély kérelmet előreláthatólag 2020 januárjában fogják a Főosztályhoz
benyújtani.
A másik folyamatban lévő ilyen típusú eljárás a 21. sz. főút Salgótarjánt elkerülő országhatárig
megépítendő szakaszához kapcsolódik. Ezen fejlesztés esetében határon átnyúló környezeti
hatások fennállhatnak, így az Espoo-i egyezményben meghatározottak alapján, jogszabályi
rendelkezések szerint, az eljárás keretében a szlovák fél megkeresése kötelező eljárási
cselekmény volt, ez megtörtént az Agrárminisztérium közreműködésével. A szlovák fél jelezte
az részvételi szándékát az eljárásban, így most az eljáráshoz szükséges nemzetközi
egyeztetés zajlik az ügyben, mely idejére a magyar közigazgatási eljárást fel kellett
függeszteni.
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a legösszetettebb környezetvizsgálati
eljárás, tekintettel arra, hogy valamennyi környezeti elemre kiterjedően vizsgálja a hatóság a
tevékenység várható hatásait. A környezethasználókat a környezetszennyezés megelőzése,
illetve a környezet terhelés csökkentése érdekében az elérhető legjobb technológia
alkalmazására kötelezi a hatóság.
Ilyen egységes környezethasználati (IPPC) engedéllyel rendelkező szervezet jelenleg 17 db
van Nógrád megyében, ebből 14 működik aktívan pl: Romhányban a Zalakerámia Zrt, sertés
telep Pásztón, Hulladéklerakó Salgótarjánban, Nógrádmarcalban és Jobbágyiban. Ezen
engedélyesek, tekintettel a tevékenységük jelentős mértékű környezet igénybevételére
kiemelt figyelem mellett működnek, évente ellenőrzi a környezetvédelmi hatóság a
tevékenységüket. 2019-ben az érsekvadkerti telephelyű Kunagro 21. Kft szerzett engedélyt
összevont eljárás keretein belül nagyszámú hízótartásra. A salgótarjáni telephelyű
Glassflower Kft. IPPC engedélyének visszavonására jelenleg eljárás van folyamatban,
tekintettel az engedélyezett tevékenység hiányára.
A fent ismertetett eljárások teljes mértékben a nyilvánosság előtt zajlanak, tekintettel arra,
hogy mind az eljáró hatóság, mind az érdekelt települési jegyző a helyben szokásos módon
informálja az ügyfeleket nemcsak az eljárásról, de az eljárás alapjául szolgáló dokumentációk
tartalmáról is. A környezetvédelmi hatóság honlapján is hozzáférhetőek az iratok, így otthonról
az internet segítségével nyomon követhetők az eljárások, az eljárás megindításától, a lezáró
döntés teljes tartalmáig. Közmeghallgatást kell tartania a hatóságnak hatásvizsgálat, illetve 50
érintett ügyfél esetén az előzetes és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
során.
A környezetvédelmi hatóság, a feltárt környezeti terhek megszüntetése érdekében
felszámolási és végelszámolási eljárásokban is részt vesz az eljáró bíróság értesítése alapján.
Sajnos megállapítható, hogy a megyében jelentős a fizetésképtelenség miatt megszűnő cégek
aránya, évi 180-200 db ilyen típusú megkeresés érkezik a környezetvédelmi hatósághoz.
Szerencsére a megszűnő cégek jellemzően nem hagynak maguk után jelentős környezeti
terhet, mely miatt hatósági intézkedést kellene foganatosítani, ez azért is kedvező, mivel ilyen
esetekben ha nincs fizetőképes jogutód, a környezeti károk felszámolásának költsége a
Magyar Államot terhelné.
A Környezetvédelmi Osztály II. hatáskörébe tartoznak a kármentesítési eljárások. Az
Európai Parlament és a Tanács a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK számú irányelvet
(2004. április 21.) fogadta el a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében
követendő szabályokról. A cél feltartóztatni a biológiai sokféleség hanyatlását,
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megakadályozni a vízminőség romlását, a vízmennyiség csökkenését, valamint biztosítani a
talajvédelmet.
Az irányelv célja, hogy létrehozzon egy keretrendszert, amellyel megelőzhetők a jelentős
környezeti károk, illetve megoldható a bekövetkezett károk helyreállítása, előmozdítva a
„szennyező fizet” elv gyakorlati megvalósítását. Ennek értelmében a környezeti kár vagy
kárveszély okozója pénzügyi felelősséggel tartozik, viselnie kell a megelőzés vagy a
helyreállítás költségeit. A cél a gazdasági szereplők arra való ösztönzése, hogy olyan
intézkedéseket fogadjanak el és olyan eljárásokat dolgozzanak ki, amelyek minimálisra
csökkentik a környezeti károk kockázatát a rájuk háruló pénzügyi felelősség csökkentése
érdekében.
A környezetszennyező káresemények esetén elsődleges cél a helyreállítás, azonnali
intézkedés megszüntetni a káreseményt, minimalizálni a kárt. Az esetek többségében
azonban ez nem egy egyszerű és gyors folyamat, olykor 15-20 évig is eltart, ilyenkor van
szükség a hatóság által lefolytatott kármentesítési eljárásra. Nógrád megye területén
összesen 25 db kármentesítés van folyamatban jelenleg, melyek a megye különböző
pontjaiban találhatóak. Ezek többnyire gyárak, üzemi területek, üzemanyagtöltő állomások,
vasúti rakodók, egykori bányaterületek. Mindegyik terület a kármentesítés más szakaszában
tart, azonban ezen folyamatokat a területi környezetvédelmi hatóság folyamatosan
figyelemmel kíséri, a kívánt cél elérése érdekében.
Az építési és létesítési engedélyezési eljárásokban a területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt a környezeti elemek és természeti
értékek védelme érdekében.
Az Alkotmánybíróság 4/2019. (III.7) AB határozatában, mely a környezet-és természetvédelmi
hatósági rendszer átalakítását vizsgálta megfogalmazta, hogy: „az Alaptörvény P) cikk (1)
bekezdéséből és XXI. cikk (’) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági hatáskör címzettje döntéshozatala során a
környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szempontokat ne rendelje egyéb szempontok alá.”
Az Alkotmánybíróság döntése értelmében az engedélyezési eljárásba bevont
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság minden eljárásban köteles a környezeti
hatásokat vizsgálni és értékelni. A hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat
hozzá, ha az környezeti elemet, természeti értéket vagy védett természeti területet
veszélyeztetne vagy károsítana.
A Főosztály természetvédelmi jogköréhez kapcsolódó feladatai is sokrétűek.
Az országos jelentőségű védett természeti területeken,
valamint a védettnek nem minősülő Natura 2000
területeken végzendő tevékenységekkel kapcsolatban,
továbbá a védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységek
végzéséhez 2019. első félévében 25 db természetvédelmi
engedély került kiadásra. Általánosságban elmondható,
hogy a területekhez kapcsolódó kérelmek nagy része
rendezvények (táborozás, túra, futóverseny), terület
helyreállítás (elsősorban cserjeirtás), illetve kaszálás
engedélyezésére irányult, védett
állatokat érintő
tevékenységek esetében főként vetési varjú fészkek
eltávolítása,
illetve
fecskefajok
által
használt
épületrészeken felújítás végzése okán kerültek kiadásra.
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A veszélyeztetett vadon élő állatfajok kereskedelmét szabályozó CITES egyezmény hatálya
alá tartozó, bejelentés-köteles állatfajok egyedeinek nyilvántartásával kapcsolatosan 22
bejelentés érkezett a Főosztályhoz (tulajdonosváltozás bejegyzése, elhullás bejelentése, az
egyedek tartásához szükséges bizonylatok kiállítása vagy érvényesítése).
A Főosztály munkatársai 2019
nyarán
helyszíni
ellenőrzést
tartottak egy pásztói telephelyű
cégnél a CITES egyezmény
hatálya aló tartozó állatfajok trófeái
eredetvizsgálata érdekében. Az
ellenőrzés során kb. 30-40 db az
egyezmény hatálya alá eső állati
származékok, vadászati trófeák
egyedi azonosítóit, valamint az
eredetet igazoló dokumentumaikat
ellenőrizték.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezdeményezésére 2019. első félévében összesen 5 db
határozat került kiadásra fokozottan védett madárfaj egyedének fészke körüli gazdasági
korlátozás elrendelése céljából. 2019-ben egy alkalommal mohagyűjtés miatt került sor
természetvédelmi bírság kiszabására.
A területi környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő a
hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát
meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének
megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket. Kapacitásának függvényében
folyamatosan ellenőrzi a hatáskörébe tartozó pontforrások működtetésének szabályosságát.
Megállapítható, hogy gyakoriak a hatósághoz benyújtott azon panaszok, melyek az egyes
telephelyek üzemeltetéséből eredő környezeti zajterhelés zavaró hatására vonatkoznak. Az
ilyen esetek nagy részében a hatóság hivatalból eljárást indított, 1-2 esetben volt példa az ügy
hatáskör hiányában, az illetékes jegyzőhöz történő áttételre. A környezeti zajterhelésre
vonatkozó ügyek esetében 2 esetben történt olyan, hogy az üzemeltető megszüntette az általa
végzett tevékenységet, a többi esetben intézkedési tervben előírtak végrehajtását követően
érték el a jogszabályban előírt határértékeket. Itt érdemes megjegyezni, hogy bizonyos
esetekben azok az eljárások, amelyek során intézkedési terv benyújtása, majd annak
jóváhagyása történik, elhúzódhatnak, mivel egyes zajcsökkentő beavatkozások kivitelezése
az anyagbeszerzés és a megfelelő kialakítás miatt időigényes lehet.
A környezetkárosodás felderítésére továbbra is
állandó készenlétet tart a főosztály, melynek
keretében a szakértő kollégák a nap 24
órájában fogadják a honlapon közzétett
ügyeleti telefonszámon 06 70 5045990 a
káresemény bejelentéseket, és szükség
esetén a társhatóságokkal akár éjszaka is
helyszínen intézkednek környezetkárosodás
megelőzése, a bekövetkezett kár mielőbbi
elhárítása érdekében. Az előző évben öt
riasztást kaptak, azonnali kivonulást egy eset
igényelt, többségében másnap került sor a
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helyszíni ellenőrzés lefolytatására, mely során a kollégák felmérték a helyszínt és megtették a
szükséges intézkedéseket.

A Főosztály dolgozói a korábban kialakult
gyakorlat szerint nemcsak a kötelező
szakmai
feladataikat
végezték
el,
többletfeladatokat is vállaltak a társadalom
környezettudatosságát segítendően. Az idén
a Föld napjához kapcsolódóan a SKÁID
Gagarin Általános Iskola 5.c és 5.b osztályos
tanulói részére tartottak speciális órákat,
melyek során a tanulók játékos feladatok
keretében
ismerkedhettek
meg
a
környezetvédelem és természetvédelem
fontosságával.
2019. évben koordinálták – és maguk is részt vettek - a Nógrád Megyei Kormányhivatal
dolgozóinak aktív részvételét a TeSzedd! hulladékgyűjtési akcióban. A Főosztály munkatársai
egy délután alatt egy kisebb illegális hulladéklerakót számoltak fel a Kercseg dűlőn, kb. 80
zsák hulladékot gyűjtve.

A kollégák dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr támogatásával és személyes
közreműködésével a Nógrád Megyei Kormányhivatal dolgozói felé felhívással éltek a Fákat a
Földnek! világkampányhoz történő hivatali csatlakozás érdekében. Ez a kampány a 2016. évi
Föld napján indult, célja, hogy 2020-ra, az 50. Föld napjára 7,8 milliárd fát ültessenek
világszerte. Egy ember egy fát - mert addigra legalább 7,8 milliárdan élünk a Földön. A felhívás
alapján Magyarországon 10 millió fát kellene ültetni 2020-ig. Az akció első részében 2019.
október 21-ei Földünkért világnap alkalmából a kormányhivatali szervezeti egységei
összefogva 43 db fát ültettek, melyből a Salgótarjáni Járási Hivatal dolgozói 24 db fát
tudhatnak a magukénak.
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Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
A Közlekedési Osztály megyei illetékességgel végzi a közúti közlekedésbiztonság növelését elősegítő
és a szakminisztérium által kijelölt ágazatpolitikai célok megvalósítását célzó sokrétű tevékenységét.
Alapfeladatai közül a közúti járművek vizsgáztatását és a műszaki engedélyezési tevékenységeket
valamint közúti közlekedési szolgáltatással kapcsolatos engedélyezési eljárásokat az igényeknek
megfelelően végzi. Az osztályon elkülönített ügyfélszolgálati tevékenységet nem folytat, az ügyfeleket
minden nap munkaidőben fogadja. 2018. évben több mint 7000 ügyfél kereste fel az irodát
személyesen, és hozzávetőlegesen 1500 ügyfélnek nyújtott telefonos tájékoztatást, hatósági
eljárásokból 9081 önálló döntés született. 2019. évben az ügyfélforgalom jelentősen megemelkedett az
elmúlt évekhez képest, mely elsősorban a műszaki vizsgáztatást, azon belül is a forgalomba helyezési
eljárásokat érintette. Ennek ellenére az ügyfél várakozási időt az országos átlag alá tudták szorítani.

A gépjárművek illetve a gépkocsivezetők közúti valamint a megyében működő közúti közlekedési
szolgáltatást végző vállalkozások telephelyi ellenőrzését a szakminisztérium által meghatározott éves
ellenőrzési terv szerint végzi, az abban előírt minimális ellenőrzési darabszámokat 100% -ban teljesítve.
Az ellenőrzések koordináltan, más társhatóságokkal egyeztetve kerültek lebonyolításra,
költséghatékonyan zajlottak le. 2019. évben az ellenőri állomány csökkent, ennek ellenére az
ellenőrzési tervben meghatározott darabszámok - időarányosan – teljesítésre kerültek. 2019. évben a
közúti ellenőrzésekhez egy új járművet sikerült beszerezni, mely nagymértékben megkönnyíti az
ellenőrzéseket.
A Közlekedési Osztály feladatkörébe tartozó, elsősorban az árufuvarozási tevékenységet végző hazai
és főként külföldi vállalkozások ellenőrzéséből fakadóan évről – évre nagyobb összegű bírságkiszabás,
illetve bírságbeszedés valósul meg. A javító-karbantartók és alkatrész-kereskedések, javítóipari
szolgáltatók, autóbontó műhelyek, tachográf beszerelő műhelyek, eredetiség vizsgáló állomások és
műszaki vizsgaállomások ellenőrzését szintén az országos ellenőrzési terv alapján szúrópróba szerint
végzik 2018. évben összesen 270 alkalommal, illetve 8 esetben a mezőgazdasági és erdészeti
járművek jóváhagyásával kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzést is tartott.
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt megindított eljárások lefolytatásánál, a törvény
biztosította keretek között, vállalkozó barát hozzáállást tanúsítva, a fokozatosság elvét figyelembe véve
születtek intézkedések, a térségünkben tevékenykedő vállalkozások egyenlő piachoz jutási feltételeinek
valamint a műszaki-közlekedésbiztonság javításának érdekében.
Az Útügyi Osztály feladatkörébe tartozik megyei illetékességgel (az autópályák, autóutak kivételével)
a közút és közforgalom elől el nem zárt magánút és műtárgyai, valamint 30 m szabadnyílást meg nem
haladó gyalogos felüljárók és hidak létesítésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének,
megszüntetésének, elbontásának engedélyezése. Hatósági tevékenységként végzi továbbá a vasúti és
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közúti
gyalogos-átkelőhely
létesítésének,
áthelyezésének,
forgalomba
helyezésének,
megszüntetésének engedélyezését, valamint a közúti forgalomszabályozási és építés-felügyeleti
ellenőrzést is.
2018. évben útépítési, forgalomba helyezési ügyek elsősorban önkormányzatok kérelmére indultak, de
a 21. és 2. számú főutak engedélyezési eljárásai is jelentős feladatot adtak. 2019. év első felében a
legfontosabb eljárás a kiemelt beruházásként megvalósult 21. számú főközlekedési út különböző
szakaszainak, a forgalom számára fokozatosan átadott műtárgyak (hidak) ideiglenes forgalomba
helyezése volt.
Szakhatósági ügyekben az a tapasztalat, hogy a megkeresések indokoltak, leggyakrabban
építéshatósági és telekalakítási eljárásban vonták be az osztályt. A terület- és településrendezési
feladatok az elmúlt időszakban emelkedést mutatnak.
Az ellenőrzések során főként a gyalogos átkelőhelyek és a vasúti átjárók forgalmi rendjére irányuló
ellenőrzési feladatok kerültek végrehajtásra. 2018. évben és 2019-ben ezidáig engedély nélküli
építkezés és forgalomba helyezés miatt bírság kiszabására nem volt szükség.

Jelentős változás az osztály munkájában, hogy a közúti járművezetők vizsgáztatásával és
utánképzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatok, a járművezető-képzéshez kapcsolódó
ellenőrzési és szakfelügyeleti tevékenység 2019. március 1-től kikerültek feladatköréből, azokat a
Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont látja el.
2017. január 1-jével a fogyasztóvédelmi feladatok országos szinten megosztásra kerültek az általános
fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalok és a megyeszékhely szerinti járási hivatalok között.
A Fogyasztóvédelmi Osztály, mint megyeszékhely szerinti fogyasztóvédelmi hatáskörökkel is
rendelkező hatóság, a kiadott Kormánymegbízotti utasításnak megfelelően 2018-ban és 2019-ben is
koordinálta a járási hivatalok fogyasztóvédelmi feladatainak ellátását, ezáltal valamennyi ellenőrzés
eredményesen került végrehajtásra. A járási hivatalokban a kijelölt kapcsolattartókon keresztül
hatékonyan valósul meg az ügyek intézése.
A fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti eljárásban hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések - a
2018. évvel ellentétben - jellemzően a megyeszékhely szerinti járási hivatal határozatait érintették. A
másodfokú hatóság a döntéseket helybenhagyta, egy esetben került sor a fellebbezés
visszautasítására.
A hatóság az éves intézményi munkatervben foglalt ellenőrzési programjait és a helyi kezdeményezésű
témavizsgálatokat az előirányzott egységszámban, határidőben folytatta le. Társhatósággal (NAV,
rendőrség) is történtek közös ellenőrzések, melyek tekintetében az együttműködés továbbra is jónak
ítélhető meg.
30

2019-ben az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy rendkívüli piacfelügyeleti vizsgálatot rendelt
el veszélyes termék kiszűrése tekintetében, mely teljesítésre került.
A hét minden napján, teljes munkaidőben Hatósági Tanácsadó Iroda működik. A Fogyasztóvédelmi
Osztályra érkező írásos beadványok 2018-ban elsősorban a vállalkozások kereskedelmi
tevékenységének általános előírásait (pl: árfeltüntetést, vállalkozás részéről adott megtévesztő
tájékoztatást) érintették. 2019-ben emelkedett a közszolgáltatásokra (villamosenergia-szolgáltatásra,
hulladékgazdálkodásra és víziközmű szolgáltatásra) vonatkozó megkeresések száma, illetve a
fogyasztók az általános kereskedelmi előírások megsértésével kapcsolatban továbbra is a hatósághoz
fordultak. A telefonos érdeklődések, bejelentések túlnyomórészt a szavatossággal és jótállással
kapcsolatosak.
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Agrárügyi Főosztály
A közigazgatást érintő 2017. január 1-ét követő szerkezeti átalakításoknak megfelelően létrehozott
Agrárügyi Főosztály változatlan szerkezeti egységben végzi hatósági tevékenységét.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály tevékenységi köre a 2017-ben megyei
szinten ellátandó feladatkörökkel bővülve (borászati hatóság, tenyésztéshatóság, Kölcsönös
Megfeleltetés (KM) elsőfokú hatóság, ENAR ügyintézés) élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi,
állatvédelmi csoportokra bontható.
Élelmiszer-biztonsági területen két élelmiszer-ellenőrző mérnöki szakképesítéssel rendelkező
ügyintéző végzi az ellenőrzési tervben szereplő élelmiszer-vállalkozók ellenőrzését valamint az
élelmiszerek megfelelő minőségét ellenőrizni hivatott monitoring mintavételt laboratóriumi vizsgálat
céljára. Az ellenőrzések száma, a nem megfelelőségek aránya az előző évekhez hasonló.
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Az ellenőrzési terv részeként 238 db élelmiszerminta levétele és laboratóriumi vizsgálata történt meg,
mely a csomagolt és lédig termékeken belül minden élelmiszer kategóriát érintett. A táblázatból is
látható, hogy a hangsúly továbbra is a hazai termékek megfelelőségére helyeződik.
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2018-ban 112 db bor és egyéb alkoholos ital mintavételezése történt meg, továbbá 15 megyei szeszes
ital előállító került teljes körű ellenőrzés alá. 2018. évben 12 nem megfelelőség került megállapításra
mintavételezés során. 6 esetben figyelmeztetéssel (jelölési hiba), 6 esetben pedig bírsággal és
forgalomból kivonással szankcionálta a hatóság az érzékszervi és beltartalmi hibákat. A megyében 4 új
alkoholos üzem került engedélyezésre.
A hatóság a kisebb hiányosságokért figyelmeztetett. A súlyosabb esetekben pénzbírság megfizetésére
kötelezte a vállalkozót, összesen 803.000 Ft bírság került kiszabásra.
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Állategészségügyi hatósági feladatok elvégzésében 2018-ban 3 fő hatósági állatorvos és 1 fő vezető
vett részt. A gazdálkodókkal való együttműködés kölcsönösen jónak mondható. A hatóság elsődleges
célja a gazdálkodókat szakmai tanácsokkal ellátva, tanítva rávezetni a jogkövető magatartásra, nem
pedig a szankciókkal, bírsággal való ráhatás. Ezt bizonyítja az agrárügyi támogatások elnyerésének
feltételét jelentő KM (2018. évben 69 db) ellenőrzések során tapasztalt minimális hibapont, melynek
egyike sem veszélyeztette a támogatások elnyerését, vagy annak visszafizetését.
Állategészségügyi hatósági téren a kiemelt KM ellenőrzések mellett a szakmai irányító NÉBIH által
meghatározott állattartók egyéb állatvédelmi és állategészségügyi ellenőrzése a feladat (94 db
ellenőrzés).
A lakossági panaszbejelentések (30 db) és kutyaharapásokat követő veszettség szempontjából
aggályos eb megfigyelése (40 db) plusz feladatot ró a hatósági állatorvosok munkájára. Hatósági eljárás
az esetek nagy részében nem keletkezik a bejelentésekből, mivel a jogszabály adta lehetőségek nem
teszik lehetővé a lakosság által gyakran túlzóan elvárt szigorú szankciók (állattartás megtiltása, ebtartás
megszüntetése, netán az eb életének kioltása) létrejöttét. Ugyanakkor ezek az ellenőrzések sokszor
nehezen megszervezhetőek, gyakran ütköznek ellenállásba az állattartók részéről. Az ellenőrzésben
részt vevő hatósági kolléga számára gyakran jelentős pszichikai teherrel jár, nem beszélve arról, hogy
olykor a fizikai bántalmazásnak is ki lehetnek téve bizonyos népcsoport állattartásának ellenőrzése
terén.
Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) megyei szinten ellátandó feladat, egy fő
ügyintézővel 2018-ban 2510 nyilvántartásba vétel, módosítás és marhalevél kiadása történt meg. Ide
tartozik megyei szinten a méhegészségügyi felelősökkel való kapcsolattartás, szerződések
előkészítése, valamint az éves összesítők alapján a kifizetések leigazolásához szükséges összesítők
előkészítése.
Kiemelt jelentőséggel bír az állategészségügyet érintő afrikai sertéspestis elleni védekezés
megszervezése és az ezzel járó munkák folyamatos végzése. A járványügyi intézkedések a vadászatra
jogosultakat és a házi sertés állományokat érinti.
A vadászati hatósággal és a vadászatra jogosultakkal nagyon szoros, napi szinten zajló együttműködés
alakult ki annak érdekében, hogy a vírus ne terjedjen tovább a vadállományban illetve véletlenül se
kerülhessen be háztáji állományba.
A Salgótarjáni Járási Hivatal állategészségügyi szolgálata látja el egy fővel a 2018-ban engedélyezett
Szécsény Város Önkormányzat tulajdonában álló vágóhidat, és elvégzi a húsvizsgálatot. Ugyancsak a
salgótarjáni járás illetékes a Varsányban működő baromfi vágóhíd felügyeletében.
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A Földhivatali Osztály 2018-ban változatlan létszámmal, 20 fővel végezte hatósági feladatait. Az
osztály által teljesítendő hatósági feladatok köre sem változott, továbbra is több területet - ingatlannyilvántartási, földműves-nyilvántartási, földhasználati, földvédelmi, földforgalmi és földmérési - érintően
végez hatósági tevékenységet. Az osztály ügyfélforgalma a 2017 évhez képest hasonlóan alakult
mintegy 12.000 ügyfél kereste fel személyesen a hivatalt ingatlanügyi hatósági feladatokat érintően. Az
évek során az ügyfélfogadással kapcsolatban panasz az ügyfelek részéről nem érkezett. Az adott évben
az osztály 19628 db önálló döntés hozott, ebből jogorvoslattal megtámadott döntések száma 45 volt,
amely minden esetben ügyfél által előterjesztett fellebbezést jelentett. A fellebbezési eljárások
eredményeképpen mindösszesen 4 esetben került megváltoztatásra az elsőfokú döntés, amely
kiemelkedő minőségi mutatónak tekinthető.
Az állampolgárok 2018-ban 22.437 esetben kezdeményeztek eljárást az osztály hatáskörébe tartozó
ügyekben. A megindított eljárások legnagyobb részben az ingatlan-nyilvántartási szakterületet érintették
közel 15.000 ügyben, amely az összes ügyeket figyelembe véve 67 %-át jelentette. A tulajdonjog
bejegyzések száma az utóbbi években folyamatosan emelkedő tendenciát mutat 2010-hez képest
(2818 db) a növekedés közel 70 %-os, amely az állampolgárok részéről a térségben fekvő ingatlanok
iránti fokozottabb érdeklődésének az eredménye. Ez a folyamat 2019-ben sem szakad meg, az előzetes
adatokból az ingatlanforgalom várhatóan meghaladja a 2018-as szintet is.
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A TAKARNET felhasználók száma évről évre folyamatosan növekszik, illetve az ügyfelek egyre inkább
ügyfélkapun keresztül veszik igénybe a tulajdoni lap másolattal kapcsolatos szolgáltatásokat.
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Tulajdoni lap másolatok szolgáltatása 2003-2018.
Az osztály hatósági tevékenységével kapcsolatban igazgatási szolgáltatási díjként 89,5 millió forint
összegű bevétel keletkezett.
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A Földművelésügyi Osztály 2018-ban 8 fő szakügyintézővel és két fő adminisztrátorral végezte
hatósági tevékenységét. Az időjárási és más természeti károk enyhítéséhez (agrár-kárenyhítés) nyújtott
juttatások megállapítása során az Osztályhoz 58 ügyfél/gazdálkodó jelentett mezőgazdasági
káreseményt, melynek folytán 1450 ha esetében folytatott le az Osztály helyszíni ellenőrzést.
Kárenyhítő juttatás iránti kérelem 22 db volt, valamennyi kérelem adminisztratív ellenőrzése megtörtént.
A családi gazdaságok ügyintézése során 9 db módosító és 1 db törlő határozat került kiadásra. A
Magyar Államkincstár megkeresésére 9 alkalommal adtunk szakhatósági állásfoglalást a termelők által
bejelentett vis maior események igazolását érintően.
Az Osztály kiemelt feladata volt 2018. évben is a termőföld árverések lebonyolítása. A végrehajtók
(felszámolók) részéről 37 db megkeresés érkezett, a lefolytatott árverések száma összesen 56 db volt,
melyből 25 db 2017. évről áthúzódó, 31 db tárgyévi, ebből a megismételt árverések száma 38 db. 2018.
évben 31 db eredményes árverést, és 2 db sikertelen árverést folytatott le az Osztály. Jogorvoslati
kérelem az árverésekkel kapcsolatban 11 db érkezett.
A termeléshez kötött gyümölcstermesztés (extenzív-intenzív) támogatási feltételének megállapítása, és
ezt követően a kiadott hatósági bizonyítványok száma 248 db, mely 297 parcellát érint.
Gyümölcsültetvény kataszter vezetése a 2018. január 1-jei termőföld védelmi törvény változásával
megyeszékhely szerinti járási hivatal földművelésügyi hatósági jogkörébe került. Az ültetvény kataszter
felállítása a szankciómentes 2018. december 31-i bejelentési határidővel 64 termelő (földhasználó)
tekintetében megvalósításra került.
Gyümölcsültetvény kataszter vezetése a 2018. január 1-jei termőföld védelmi törvény változásával
megyeszékhely szerinti járási hivatal földművelésügyi hatósági jogkörébe került.
A gázolaj jövedéki adó visszatérítése kapcsán a NAV felé elektronikusan (hivatali kapun keresztül)
kiadott jogosultsági feltételek igazolása 461 db esetben történt meg.
Osztályunk munkájában meghatározó a vadászati hatósági feladatok végzése. Ezen a területen a
megyében hatósági nyilvántartásban lévő 53 vadászterület 53 vadászatra jogosultja részére az Osztály
dolgozói a trófeabírálat során 2354 db hatósági igazolást állítottak ki, 67 db vad elejtésének
szakszerűtlenségéről született döntés.
Tisztelt Közgyűlés!
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala valamennyi szervezeti egysége a
jogszabályban rögzített feladat-, hatáskörébe tartozó feladatok maradéktalan, magas szakmai
színvonalon történő ellátására törekszik, érvényre juttatva a szolgáltató közigazgatással szemben
megfogalmazott elvárásokat.
A járási hivatalok szervezeti felépítésében a 2020-as év is hoz változást, hiszen számos feladat és
hatáskör járási szintről megyei szintre kerül, valamint további feladatok kerülnek át más hatóságokhoz.
A járási hivatal fő célkitűzése a továbbiakban is a jogszabályban meghatározott feladatok magas
szakmai színvonalon történő ellátása, valamint nagy hangsúlyt fektet az ügyfélbarát ügyintézésre,
ahogyan ezt már az elmúlt négy évben is bizonyította.
Legfőbb célja a jövőben is, hogy költséghatékonyabban, gyorsabban működjön, valamint
színvonalasabb szolgáltatásokat legyen képes nyújtani az állampolgároknak, valamint a gazdasági
szereplőknek egyaránt.
„A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet
szolgálata.”
(Magyary Zoltán)
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
tevékenységéről készített tájékoztató megtárgyalására és elfogadására.
dr. Handó
Salgótarján, 2019. december 4.
Beatrix
2019.12.04
10:46:49 +01'00'
dr. Handó Beatrix
hivatalvezető
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