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A Bor és Kultúra NKft. a januári lapszámban már bemutatko-
zott. Akkor még azt gondoltuk, hogy nemsokára rendezvények 
keretében ismerkedhetünk közösen a borokkal. De a jelenlegi 
helyzet egyelőre nem engedi ezt, ezért úgy döntöttünk, hogy az 
újság hasábjain kezdjük ezeket az alapozó lépéseket. A borral 
való ismerkedés pedig általában a bor készítésének megisme-
résével kezdődik. 

Lelkes kezdőként talán soha nem gondoltunk abba bele, hogy 
a bor készítése bizony már a szürettel elkezdődik.  Az időpont-
jának meghatározását a borászok a szőlő érettségétől teszik 
függővé, a különböző fajtákat pedig az érési idő sorrendjében 
szedik le és dolgozzák fel. 

Mi történik a leszüretelt szőlővel?
A leszüretelt szőlő története ezután a bogyózással és zúzással 

folytatódik. A bogyózásnál a bogyókat leválasztják a fürtökről, 
majd összezúzzák őket. Bár a szó egy kicsit durvának tűnhet, 
a művelet még sem teljesen az, hiszen a célja, hogy a szőlő-
szemből a magok sérülése nélkül nyerjék ki a húst és a levet. Az 
összezúzott szőlő aztán cefrévé alakul, amiből nyomás hatására 
szétválasztják a mustot és a szilárd részek összeségét, vagyis 
a törkölyt.

A borkészítés folyamata
A vörös-, rozé- és fehérborok készítése közti legjelentősebb 

különbség (a szőlőfajtákon kívül) pedig pontosan ezen a ponton 
lép be, azaz hogy mikor választják el a levet a szilárd részektől. 

A fehérboroknál például a lé nem találkozik a színanyagokat 
tartalmazó héjjal, csupán a világos szőlőlevet nyerik ki a borá-
szok a bogyókból, és csak ezt erjesztik borrá.

A vörösborok készítésénél a kékszőlőből nyert lé és a szi-
lárd részek - vagyis a héj és a magok - együtt erjednek. Ez akár 
több hétig is tarthat, és felhasználják hozzá az erjedés során 
felszabaduló hőt is. A sötét szőlőhéjból ilyenkor szépen lassan 
kioldódnak a szín- és aromaanyagok, és a must szép sötét színű 
lesz.

Rozéborok esetében szintén szükség van színezőanyagra, 
vagyis a héjra, hogy az eredmény rózsaszínes legyen. Ilyenkor 
a zúzást követően, még a szétválasztás előtt egy nagyon rövid 

Bogyózás, zúzás, erjedés – hogyan készül a fehér, a rosé, és a vörös bor?
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időn (néhány óra, vagy maximum néhány nap) keresztül együtt 
erjed a bogyó héjjal. Majd ugyanúgy préselés következik, és 
a rózsaszínes levet erjesztik tovább. Ha tovább tartana az 
érintkezés a héj és a lé között, akkor már vörösbor lenne az 
eredmény.

A végső állomások
A három különböző színű lé útja ezután újra ugyanazon a 

módon folytatódik. Hordóba vagy acéltartályba fejtik át őket, 
és az erjedés segítségével alakulnak át borrá. 

 Ha a bor fahordóba kerül, ott nincs teljesen elzárva az oxi-
géntől.  A hordó pórusain keresztül bejut a levegő, míg a víz és 

az alkohol kifelé párolog. Ezzel együtt a bor testesebbé válik, és 
a tölgyfa oldható összetevői, ízanyagai szintén a bor részévé 
válnak. Az acéltartályban erjedő bor azonban teljesen el van 
zárva a levegőtől. Vagyis az így készített borokat a levegő oxi-
génje nem tudja oxidálni, és ami nem oxidált, az reduktív. Ezért 
hívják a tartályban készült borokat szaknyelven reduktívnak. 
Ezek a borok pedig mindig kicsit gyümölcsösebbek.

Miután most végignéztük, hogy hogyan készülnek a borok, 
a legközelebbi alkalommal bemutatjuk, hogy hogyan kóstoljuk 
őket. 

Szerző: Bor és Kultúra 

MME INFÓ
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS
A mélykúti Központi Orvosi Rendelőben 
(Nagy u. 4.) 2021. június 9-én (szerda) 
14 órától 
ortopédiai szakrendelés lesz, nem csak egye-
sületi tagok részére.
A rendelés keretén belül - kizárólag - gyógy-
ászati segédeszközök felírására nyílik lehető-
ség. Eddigi orvosi leleteit, személyi igazolvá-
nyát és TAJ kártyáját hozza magával. 
Beutaló nem szükséges!
A rendelés ingyenes, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött.
A rendelésre irodánkban lehet jelentkezni és 
időpontot kérni ügyfélfogadási időben.

KÓBORLÓ NAP BALÁSTYÁN
Időpont: 2021. június 27. (vasárnap)
Helyszín: Balástyai Kóbor-ló Lovastanya 
Indulás: Mélykút Csorba-ház 8.00 órakor
Program: Lovas-tanya bemutatása, lovas 
kocsikázás, élő zene, tánc.
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, kávé, 
gyümölcs, korlátlan ásványvíz.
Egyéb italokat lehet hozni saját fogyasztás-
ra.
Költség: 5000.- Ft/fő (útiköltség 2500 Ft, 
ebéd, lovas programok 2500 Ft)
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk a 
részvételi költség befizetésével!

JÚLIUSI PIKNIK A PIACTÉREN
Szeretettel várjuk a „Van még esély” klub 
tagjait és minden érdeklődőt a következő 
találkozóra!
Időpontja: 2021. július 9. (péntek) 10 óra
Helyszín: Mélykút, Piactér
Program: kézműves foglalkozás, mopedes 
vetélkedő, ebéd
A részvétel ingyenes!
E-mail: mkmelykut@gmail.com; 
Telefon: 77/460-010; 70/387-0512 
Kérjük részvételi szándékodat július 
6-ig jelezd!

KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDŐZÉS (A 
tiszakécskei helyett!)
Időpontja: 2021. július 28. (szerda)
Költség egységesen: 3400.- Ft/fő (úti-
költség, belépőjegy)
Étkezés: önellátó
Indulás: Mélykút 8.00 órakor a Csorba-
háztól
Jelentkezéseket július 21-ig várjuk a 
részvételi költség befizetésével!

NAGYATÁDI TÁNCTÁBOR
Kirándulás nem csak táncoslábúak-
nak!
Időpont: 2021. augusztus 26-29-ig (csü-
törtök-vasárnap) 
Szállás: Hotel Solár Nagyatád ***
Program:
1. nap
– Érkezés a szállodába, a szállás elfogla-
lása
– Városnézés idegenvezetővel                                                                                             
– Vacsora a szálloda éttermében
2. nap
– Délelőtt fürdőzési lehetőség a gyógyfür-
dőben
– Délután találkozás egy környékbeli szeni-
or tánccsoporttal
– Közös tánc lehetőség
– Vacsora után zenés-táncos est
3. nap
– Délelőtt kirándulás Segesdre idegenveze-
tő kíséretében
– Délután tánclehetőség a szálloda külön-
termében
– Vacsora után zenés-táncos est
4. nap 
– reggeli után hazautazás
Részvételi díj: 46.000.- Ft/fő, amely tar-
talmazza:
- Útiköltséget
-  3 éjszaka szállást svédasztalos reggelivel 

és svédasztalos vacsorával
-  2 db fürdőbelépőt

-  a 3. napi kirándulást útiköltséggel, belépő-
jegyekkel és idegenvezetővel

-  2 alkalommal zenés-táncos esti progra-
mot

Jelentkezéseket 20 ezer Ft előleg befizeté-
sével május 31-ig várjuk!

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT ÉS 
SPORTNAP – TÜDŐSZŰRÉSSEL ÉS HAL-
LÁSSZŰRÉSSEL
Időpontja: 2021. szeptember 8. (szerda) 
10-16 óráig
Helyszín: Mélykút, Béke Étterem
Többek között vércukor, légzéskapacitás, 
vérnyomás, EKG, ultrahangos érdopler, 
testzsír elemzés, véroxigén vizsgálat. Az 
eredmények tájékoztató jellegűek.
BEMER terápiás készülék bemutatására és 
ingyenes kipróbálására is lehetőség nyílik.
A tüdőszűrést a Máltai Szeretetszolgálat, 
a hallásszűrést az Amplifon Hallásközpont 
munkatársai végzik.
Mindegyik vizsgálat ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött. 
Regisztráció 2021. augusztus 13-ig 
lehetséges a MK Mélykúti Egyesülete 
irodájában (Mélykút, Petőfi tér 17.) és a 
BEMER kezelőponton (Mélykút, Tópart 55.)
A résztvevőknek szerény vendéglátást biz-
tosítunk.
A szűrővizsgálatokra mindenkit - nem 
csak egyesületi tagokat - várunk sze-
retettel!
Az egészségnap szervezői: Dr. Méhes Zoltán 
háziorvos és a Mozgáskorlátozottak Mély-
kúti Egyesülete

A sport programra is augusztus 13-ig 
várjuk a jelentkezéseket.
Információ:77/461-400 és 77/460-010

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Időpont: 2021. október 10 – 17-ig (8 nap 
7 éjszaka)
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Helyszín: Hőforrás Gyógyszálló ***
Ellátás: félpanzió (reggeli és ebéd, vagy 
vacsora)
Költség: 53200.- Ft/fő kétágyas szobában 
Egyágyas felár: 1000.- Ft/éjszaka. Továbbá 
IFA + útiköltség
A 2020. évi Erzsébet pályázat nyertesi ezen 
az üdülésen tudják felhasználni a marad-
vány támogatási összeget.
Jelentkezéseket 20 ezer Ft előleg befi-
zetésével, május 31-ig várjuk!

FIGYELEM! A kirándulásokon – a hatályos 
Kormányrendelet szerint - kizárólag érvé-
nyes védettségi igazolvánnyal rendelkező 
személyek vehetnek részt.  Jelentkezéskor 
kérjük a védettségi igazolványt bemutatni. 
Valamint hozni kell a kirándulásra is a sze-
mélyi igazolvánnyal együtt, mert a fürdők, 
szállodák bejáratánál ellenőrizni fogják. 18 
év alattiak védettségi igazolvány nélkül 
vehetnek részt a programon. Nekik szemé-
lyi-, vagy diákigazolványt kell felmutatni.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17. 
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-14 óráig
Telefon: 77/460-010; 
Mobil: 70/387-0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu 
facebook.com/mmemelykut

Kedves Kutyatulajdonosok!

A mélykúti ebek többségének májusban 
van a kötelező veszettség elleni oltásának a 
fordulója. A védőoltást a saját, a gyerekeink és 
az unokáink érdekében kell beadatni a kutyák-

nak a féregtelenítő tablettával együtt, mert mindkét kórokozó 
súlyos megbetegedést, halált is okozhat emberben. 

A corona vírus járványra tekintettel tájékoztatom Önöket, 
felelős kutyagazdikat, hogy a Mélykút, Kossuth u. 4. szám alatti 
rendelőben a kiírt nyitvatartási időben /H és  Cs:15-16, K,Sz,P:9-
12/ az érvényes járványvédelmi szabályok betartásával eleget 
tehetnek kötelezettségüknek, beoltathatják kedvenceiket.

dr. Sirkó Éva 
kisállatklinikus szakállatorvos

Az apák napját Európa katolikus országaiban 
már a középkorban is ünnepelték, Szent József 
napján, március 19-én. Számos európai ország-
ban, mint például Portugália, Spanyolország vagy 
Svájc még mindig március 19-én ünneplik az 
apák napját.

Az apák napja, mint világünnep az USA-ból 
terjedt el. 1909-ben, Sonora Smart Dodd kezde-
ményezte az apák napja megünneplését, mikor 
egy anyák napi rendezvényen vett részt. Az ő 
édesapja egyedül nevelte fel őt és testvéreit, 
mivel édesanyjuk meghalt szülés közben. Sonora 
Smart Dodd sokat kampányolt az apák napja 
ünnepléséért, és az USA egyre több államában 
kezdték ünnepelni, de csak 1972-ben ismerte el 
hivatalos ünnepé Richard 
Nixon elnök.

Az apák napját Magyar-
országon 1994 óta ünne-
peljük, ekkor indítottak 
mozgalmat az apák nap-
ja bevezetésére, ezért 
nálunk nincs még akko-
ra hagyománya, mint az 
anyák napjának, de évről 
évre nő a népszerűsége.

Forrás: https://apaknapja.
info/mikor-van-apak-
napja/

 KÖSZÖNTÜNK MINDEN 
ÉDESAPÁT!

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
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DÉLI AUTÓSISKOLA
Amennyiben „B” kategóriás online (e-learning) tanfolyamot 
szeretne kezdeni, ezt otthonról a számítógép előtt ülve is 

megteheti a jogositvany.com –on. 
Oktatási helyszín: Bács-Kiskun megye Települések: Kiskunhalas

Képzőszerv: DÉLI AUTÓSISKOLA Kft.
A tandíjfizetés átutalással is történhet a 11600006-00000000-

85814356 számlaszámra. Minden információ a weboldalon. 
A tananyag az átutalás beérkezése után elérhetővé válik!

Személyes ügyfélfogadás: Mélykút, Rákóczi út 5. Telefon: 
+36-30-963-99-63                      

Üdvözlettel: Huszta István iskolavezető.

Állampolgári Bizottság felhívása az 
Emberi Jogokért Alapítványtól

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, 
de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, 
egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogse-
gélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!” 

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a 
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető 
a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

2021. márciusi születések:
Kolompár Mirella  an.: Kolompár Vanessza Viktória
Nyilas Mira  an.: Kószó Linda
Mikó Dominik  an.: Kollár Noémi
Pál Tifani Katalin  an.: Horváth Kamilla
Szalai Lara Nia  an.: Csősz Renáta
Lázár Noel                      an.: Bálint-Búzás Linda

2021. áprilisi születések:
Boda Albert George an.: Boda Mónika
Nagy-Torma Ábel Jenő an.: Kornóczi Bettina
Kovács Dániel  an.: Kovács Vivien Tímea
Kolompár Olivér Benett an.: Kolompár Krisztina Laura
Varga Levente  an.: Varga Beatrix

Házasságot kötöttek:
Piroch Zsanett és Csépke Miklós
Barcsa Orsolya Mária és Rudics Róbert
Vörös Rita és Rebenszki Mihály Zsolt
Pataki Mónika és Csíkos László
Vass Alexandra és Kovács Alex
Kovács Álisza Vaszilivna és Ferenci Zoltán
Piller Klaudia és Iván Krisztián Péter

Elhunytak: 

Borbás Györgyné Birkás Mária  élt: 69 évet
Kövesdi János Ferenc   élt: 87 évet
Mikó Ferenc Mátyásné Gelányi Veronika élt: 86 évet
Csanyik Sándor    élt: 63 évet
Kudlimann Péter Pálné Kovács Erzsébet élt: 77 évet
Racsmán András    élt: 85 évet
Nagy Tibor    élt: 78 évet
Kiss Béláné Rajcsány Erzsébet  élt: 90 évet
Lipka Istvánné Kormányos Éva  élt: 60 évet
Bogdán Miklós Sándor   élt: 74 évet
Tancsik László Tiborné Gocol Éva  élt: 92 évet
Sziráczki Józsefné Király Erzsébet Julianna élt: 76 évet
Szőke Sándor    élt: 87 évet
Varga Mihályné Harcsek Anna Mária élt: 67 évet
Varga Józsefné Vörös Mária  élt: 93 évet
Kovács János    élt: 88 évet
Kis-Gombos Róbert   élt: 49 évet

Anyakönyvi események
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Mélykúton két fogorvosi praxis működik, az egyik Dr. Jancsikin 
Milán, a másik Dr. Zámbó Tímea fogorvos közreműködésével. A 
fogorvosi körzetek területi leírásait Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Mélykút Város háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi, fogorvosi, területi védőnői és iskola-egészségügyi 
körzeteiről szóló 21/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza. 

01. számú vegyes fogorvosi praxis
Dr. Jancsikin Milán fogorvos
Rendelés helye: Mélykút, Nagy u. 4.
Rendelési idő:
hétfő, szerda: 8:00-16:00,
csütörtök: 12:00-18:00.
Előzetes időpontfoglalás szükséges!
telefonszám: 06-50/138-0044
A fogorvosi körzet területi leírása: 
ADY ENDRE utca
ALSÓMAJOR TANYA 
ATTILA utca
BEM JÓZSEF utca
BERCSÉNYI utca
BOTOND utca
DAMJANICH utca
DANKÓ PISTA utca
DEÁK FERENC utca
DÓZSA GYÖRGY utca
DÓZSAMAJOR
FEKETEMAJOR
NYÁR utca
HONVÉD utca
HUNYADI JÁNOS utca
JANKA MAJOR TANYA 
JÓKAI utca
KIS utca
KOSSUTH LAJOS utca
KÖLCSEY FERENC utca
KURIÁKDŰLŐ TANYA 
LÉNÁRD utca
MADÁCH IMRE utca
MAGYAR utca
MÁJUS 1. utca
MÁTYÁS KIRÁLY utca
MEZŐ utca
ÖREGMAJOR TANYA
ÖREGMAJORI TANYÁK 
PESTI utca
PETŐFI tér
RIGÓ utca
SALLAI utca

SZABADSÁG tér
SZALMÁZÓDŰLŐ TANYA
SZENT LÁSZLÓ utca
TÓTH KÁLMÁN utca
TRAKTOROSOK ÚTJA utca
ÚJ utca
VAS utca
VILÁGOS utca
VÖRÖSMARTY utca
ZÖLDFA utca

02. számú vegyes fogorvosi praxis
Dr. Zámbó Tímea fogorvos
Rendelés helye: Mélykút, Nagy u. 4.
Rendelési idő:
hétfő 8.00-13.30
kedd 14.00-19.00
szerda 8.00-13.30
csütörtök 14.00-19.00
péntek –
telefonszám: 06-77/460-803
A fogorvosi körzet területi leírása: 
ARANY JÁNOS utca
ÁRPÁD utca
BARTÓK BÉLA utca 
BÉKE utca
EÖTVÖS utca
FELSŐCSORDAJÁRÁS 
GALAMB utca
JÁNOSHALMAI út
KANDÓ KÁLMÁN utca
KINIZSI utca
KISFALUDY utca
KISTEMPLOM utca
MALOM utca
MIKSZÁTH KÁLMÁN utca
MUNKÁCSY utca
NAGY utca
PACSIRTA utca
RÁKÓCZI utca
RÓZSA utca
SÁNCDŰLŐ TANYA
SZÉCHENYI utca
TÁNCSICS utca
TEMPLOM utca
TÓPART 
VEZÉR utca
TAVASZ utca
ZRÍNYI utca

Dr. Jancsikin Milán vagyok, a Marosvásárhelyi Orvosi- és 
Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvos karán végeztem, Deszken 
élek.

Hosszú távon képzelem el a mélykúti I.-es számú körzet ellá-
tását. A rendelésen mindenkit sok szeretettel várok akár csak 
egy ellenőrzésre, vagy bármilyen fogászati kezelésre -  gyerme-
kektől a szépkorúakig.

Rendelési idő:
Hétfő, szerda:  8:00-16:00
Csütörtök:  12:00-18:00
Előzetes időpontfoglalás 
szükséges!
Telefonszám: 06-50-138-0044

Bemutatkozik Dr. Jancsikin Milán, Mélykút város új fogorvosa

Tájékoztató a fogorvosi körzetekről
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Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 
2021. évi (2021. májustól 2022. áprilisig) biológiailag lebomló 
hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési 
rendjéről, valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a 
kommunális hulladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat 
naptár)
2021. év

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
csütörtök 

27.
24. 22. 19. 16. 14. 11. 9.

2022. év*
jan. febr. márc. ápr.

csütörtök 
6

3. 3;31. 28.

*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, 
amelyről külön értesítjük Önöket.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves 
anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit 
Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsák-
ban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű 
kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy 
a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni 
és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a 
kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll 
módunkban elszállítani.

2021. 06.30-ig a zöldhulladék gyűjtési gyakorlat a korábban 
megszokottak szerint történik.

2021.07.01. napjától a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársa-
ink maximum 2 db (átlátszó, zöld színű emblémás) cserezsákot 
biztosítanak. 

Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési 
helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv alá-
írása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a 
közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez szemé-
lyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke 
(kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 289 Ft 
+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes 
zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék szí-
nű megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott 
lebomló zsák helyezhető ki.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után 
hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklő-
dők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 
beszerezhetik.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍ-
TÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga 
fedeles edényből) elszállítása páros heteken, csütörtöki napo-
kon történik.

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben 
elhelyezhető hulladékok:

•  Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, 
hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített 
italos kartondobozok kupak nélkül.

• Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET 
palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, 
ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, 
háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb 
fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díj-
mentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki 
minden negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó 
számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás 
keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált 
használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű 
tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon 
tudja jelezni. 

Kommunális hulladék gyűjtés

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is 
csütörtök, az eddig megszokott módon. Amennyiben háztar-
tásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, 
úgy többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot biz-
tosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkap-
csolati pontjaink egyikén.

Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélkapcsolati pontok, zsák érté-
kesítési helyek, hulladékudvar nyitva tartása, elérhetőségek:

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati és zsák értékesítési helyek

Hétfő Kedd Szerda Csü-
tör-
tök

Pén-
tek

Baja,
Tóth 
Kálmán u. 14/B

08:00 
– 

12:00
12:30 

– 
16:00

08:00 – 
12:00

12:30 – 
16:00

08:00 – 
12:00

12:30 – 
16:00

07:00 
-19:00 Zárva

Hódmező-
vásárhely,
Kossuth tér 1.

08:00 
– 

14:00

08:00 – 
14:00

08:00 – 
20:00

08:00 
– 

14:00

08:00 
– 

14:00

Kiskunhalas,
Szilády Á. u. 5-7

Zárva 09:00 – 
19:00 Zárva Zárva Zárva

Mélykút
2021. évi hulladékgyűjtés rendje
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Ügyfélkapcsolati és zsák értékesítési pontok

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Vaskút,
0551/2 hrsz 07:30 – 16:00 07:30 – 16:00 07:30 – 16:00 07:30 – 16:00 7:30 – 13:00

Hulladékudvar

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Baja,
Bokodi út 10028/8 Zárva Zárva Zárva 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 08:00 – 12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben
május 15. június 12. július 10. augusztus 7. szeptember 4. október 2. november 27. december 18.

Bácsalmás,
0582/2 hrsz Zárva Zárva Zárva 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 08:00 – 12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben

május 22. június 19. július 17. augusztus 14. szeptember 
11. október 9. november 6. december 4.

Jánoshalma,
0120/15 hrsz. Zárva Zárva Zárva 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 08:00 – 12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben
május 15. június 12. július 10. augusztus 7. szeptember 4. október 2. november 27. december 18.

Hulladéklerakó

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Vaskút,
0551/2 hrsz 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 16:00

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Egyszerű ipari foglal-
kozású

Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 200.000, -Ft

Tehergépkocsi-veze-
tő, kamionsofőr

Szakmunkásképző Lombfalvi és Társa Kft. Kéleshalom + 
Magyarország 
területe

250.000, -Ft 

Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 210.000 – 250.000, - Ft
Ablakgyártó, szerelő Szakmunkásképző Univermetal Plusz Kft. Mélykút 219.000, -Ft 
Ipariüzem vezető Szakközépiskola, Gimnázium Univermetal Plusz Kft. Mélykút 250.000, -Ft 
Lakatos Szakmunkásképző, Szakkö-

zépiskola
Bofami 2000 Kft. Borota megegyezés szerint

Egyszerű ipari foglal-
kozású

Általános iskola, Szakmun-
kásképző

Bofami 2000 Kft. Borota megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  

Közzététel: 2021. 05. 07.
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A Magyar Mérnöki Kamara térítésmentesen nyújt 
energiamegtakarítási tanácsokat állampolgároknak és 
vállalkozóknak. 

A tanácsadás kiterjed a nyílászárók cseréjétől, a falak 
szigetelésén és a megújuló energia használatán át a fűtési 
és elektromos rendszerek kiépítéséig és felújításáig min-
den beruházásra, amelynek célja az energiamegtakarítás 
és hatékonyabb energiahasználat.

Az ingyenes tanácsadásra különösen szüksége lehet 
azoknak, akik állami támogatással lakásfelújítására vagy 
például vidéki kisboltok, üzletek vagy ipari termelő műhe-
lyek megújítására, bővítésére vállalkoznak.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat.) a 
Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szervezetébe telepítette a lakos-
sági és vállalkozói energetikai tanácsadást. A módosítás azt 
a célt szolgálja többek között, hogy a nagyvállalatok és az önkor-
mányzati és állami szervek energiahatékonyabb működése mellett 
a lakosság és vállalkozói szektor is segítséget kapjon az energia-
hatékonysági beruházások megvalósításához. A tevékenység az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával történik, 
célja, hogy segítséget nyújtsunk a jogszabályok közötti eligazo-
dásban, a pályázati lehetőségek megismerésében, a pénzügyi 
lehetőségekben, a legkedvezőbb energiahatékonysági megoldás 
megtalálásában. Segíteni szeretnénk, hogy a lakosság és a vállal-
kozások energiát és pénzt tudjanak megtakarítani. A szolgáltatás 
igénybevételét javasoljuk az építkezőknek, felújítóknak, ingatlan 
vásárlóknak, de a vállalkozásoknak is, például a technológiai folya-
mataik energiahatékonyságának fejlesztésében is. A tanácsadást 
a kamra nagy tapasztalattal rendelkező szakértői végzik. A Magyar 
Mérnöki Kamara ehhez nyújt segítséget új szolgáltatásával. 

A tanácsadásról általánosságban
A MMK a tanácsadás elindításához létrehozott egy új webfelületet, 

a www.mmk.hu/tanacsadas oldalt.
Honlapunkon a lakossági és vállalkozói tájékoztató felületen 

részletesen olvasható a tanácsadás menete. Külön menüpontban 
olvashatók információk:

• az elérhető aktuális pályázatokról, 
• az energetikai tanúsítványról, illetve 
• megtalálható egy hasznos linkek menüpont is. 
Ez utóbbi menüben található többek között 
• tervező és szakértő kereső felület, szolgáltatói elérhető-

ségek, 
• pályázati oldalak elérhetőségei, 
• napelemes rendszer várható teljesítmény kalkulátor, 
• szemléletformáló oldalak elérései.
A tanácsadás ingyenes, azonban fontos feladatunk az is, 

hogy országosan összegyűjtsük a beruházásokkal elért 
energiamegtakarítást. Ezért időnként tájékoztatást kérünk 
a tanácsadás alapján megvalósított energetikai beruházá-
sokról, lehetőség szerint az elért energiamegtakarítás mértéké-
nek megjelölésével.

Az érdeklődők jelentkezését, kérdéseiket a tanacsadas@
mmk.hu email címen várjuk.

A tanácsadásra jelenleg online felületen keresztül van 
lehetőség. A vírus helyzet miatti korlátozások feloldását köve-

tően szeretnénk személyes jelenlét mellett zajló tanácsadást is 
indítani.

A tanácsadás időtartama legfeljebb 30 perc. Később fel-
merülő újabb kérdés, probléma esetén ismételt tanácsadásra is 
lehetőség van.

A tanácsadásról emlékeztető készül, amelyben a szakértő 
által megfogalmazott javaslatokat feltüntetjük és a tanácsot kérő 
rendelkezésére bocsátjuk.

Aki nem igényli az online vagy személyes konzultációt, annak 
elegendő a kitöltött adatlapot emailben vagy postai úton 
beküldeni, ezen a módon is kérhet segítséget. Ebben az esetben 
néhány napon belül írásban válaszoljuk meg a feltett kérdéseket.

A tanácsadás feltételeiről
A tanácsadáshoz ki kell tölteni egy állapotfelvételi adatlapot, 

amely honlapunkon érhető el. Az adatlap kitöltéséhez össze kell 
gyűjteni minden olyan fontos információt, amelyek segíthetik 
a szakértőket az energiahatékony felújítási javaslatok megadá-
sában. Az ideális szigetelési javaslathoz a szakértőnek például 
ismerni kell, hogy miből épült a ház. A nyílászárók cseréjéhez akkor 
adható optimális javaslat, ha a szakértőnek van információja 
a jelenlegi nyílászárókról. Fontos a lakók villamosenergia, vagy 
földgázfelhasználási szokásainak ismerete is ahhoz, hogy a szak-
értő a hatékonyabb használatra javaslatot tegyen.

A kitöltendő adatlap biztosítja a feltételt, hogy a tanácsadás 
valóban segítséget nyújtson, egyúttal segít a kitöltőnek is végig 
gondolni egész energiafelhasználását és ezzel kapcsolatos igényeit, 
lehetőségeit. Nem szükséges, hogy az adatlap minden egyes 
pontját kitöltse az érdeklődő elegendő, ha azok a részek tartal-
maznak minél több információt, amelyekre a tanácsadási igény 
vonatkozik. Az igénylő elsősorban azokat a kérdéseket fogalmazza 
meg, melyek az energiafelhasználás kapcsán foglalkoztatják.

Ha esetleg elakadna valaki az adatlap kitöltésében, tele-
fonon segítséget nyújtunk a menet közben felmerülő kérdések 
tisztázásához. 

A telefonszám megtalálható honlapunkon, amely ügyfél-
fogadási időben hívható.

Elképzelhető, hogy például lakás vagy ház vásárlás esetén 
nem lehetséges az adatlap kitöltése, mivel ebben az esetben 
az energiafelhasználás korábbi adatai nem állnak rendelkezésre. 
Ugyanakkor adásvétel esetén is rendelkezésre áll az eladó által 
készíttetett energetikai tanúsítvány, mely megfelelő információ a 
tanácsadó számára.

Építkezés esetén tervek állnak rendelkezésre, amelyekről szin-
tén lehet tanácsot kérni. Felmerülhet a tervezett alapanyagokról, 
energiafelhasználó rendszerekről való szakvélemény lehetősége is. 
A tanácsadás segíthet dönteni abban is, hogy adott körülmények 
között a gázfűtés, az elektromos fűtés, vagy hőszivattyús megol-
dás lehet a legelőnyösebb.

Az adatlap elsődleges célja tehát, hogy tanácsadóink átfogó 
képet kaphassanak az épület, a lakás energetikai jellemzőiről. 
Az adatlap teszi lehetővé azt is, hogy lehessen mihez hasonlítani 
a beruházás eredményeként előálló energiamegtakarítást is. Az 
energiamegtakarítás mértékének kimutathatósága közös, orszá-
gos érdekünk, ezzel ugyanis hozzájárulunk a Magyarország által 
vállalt energiamegtakarítási kötelezettségek teljesítéséhez is.

Ezért a kamara esetenként meg fogja keresi az ügyfeleket, hogy 

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Mérnöki Kamara által nyújtott ingyenes 
lakossági és vállalkozói energetikai tanácsadásról
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tájékoztatást kapjon az esetlegesen megvalósított energiahaté-
konysági lépésekről. A megvalósult energetikai beruházásokról az 
ügyfelek a honlapunkon megtalálható bejelentő lap kitöltésével 
tájékoztathatnak bennünket.

A tanácsadóinkról
Tanácsadóink, szakértőink nagy tapasztalattal rendelkező 

épületgépész, gépész, illetve energetikai mérnökök, található 
körükben több évtizedes energetikai tapasztalattal rendelkező 
egyetemi tanár, és mérnök vállalkozó is. Amennyiben a megkere-
sések száma jelentősen emelkedik, a szakértói kőr szükség szerint 
bővíthető.

Az eddigi tapasztalatok
Eddigi tapasztalatok alapján nagyon pozitívnak és hasznosnak 

ítélték meg ügyfeleink a lezajlott tanácsadásokat, ezért bíztatunk 
mindenkit, hogy bármilyen energetikához kapcsolódó kérdése 
esetén keressék bátran a kamarát, igyekszünk a lehető legjobb 
tanácsot adni az adott problémára. 

Sokan kerestek minket, akik lakásfelújítás előtt állnak és 
bizonytalanok, hogy mit lenne érdemes megvalósítani. Voltak, aki-
ket a megújuló energiaforrások érdekeltek, de természetesen 
bármi egyéb energetikával kapcsolatos kérésre is igyekszünk a 
legteljesebb választ adni.

Várjuk a lakossági és a vállalkozói érdeklődők jelentkezését a 
tanacsadas@mmk.hu email címen.

Magyar Mérnöki Kamara  
Energetikai Tanácsadás

HIRDETMÉNY
A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló 
foglalkoztatását elősegítő támogatás
A Kormány fokozott figyelmet fordít a munkaerő-piaci szem-

pontból hátrányosabb helyzetben lévő csoportok foglalkoztatására, 
amelyet dinamikusabb és egyszerűbb támogatási rendszerrel segít 
elő.

A támogatás a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló fog-
lalkoztatását segíti elő és annak hátrányos következményeinek 
enyhítését célozza. Az állami foglalkoztatási szerv a súlyosan 
hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támo-
gatást folyamatosan nyújtja.

A támogatás szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű mun-
kavállaló olyan személy, aki:

a) legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
b) legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
• 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
• alapfokú iskolai végzettségű; vagy
• 50 éven felüli személy; vagy
• egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt.
A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésük 

esetén hat hónapig járó bérkiegészítést kaphatnak. Ha foglalkoz-
tatásra irányuló jogviszonyt létesítenek, a minimálbér 30 száza-
lékával megegyező összeghez, jelenleg havi több mint 50 ezer 
forinthoz juthatnak. Mindezek mellett a munkaadó is támogatás-
ban részesül, amennyiben súlyosan hátrányos helyzetű személyt 
alkalmaz, mivel a jogviszony első négy hónapjára a munkavállaló 
bérének felét megtéríti az állami foglalkoztatási szerv.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, tekintse át a támogatá-
sok igénybevételéhez készült hirdetményt, https://nfsz.munka.hu/
cikk/1451 illetve forduljon a járási hivatal foglalkoztatási osztály 
munkatársaihoz!

Felhívás Munkáltatóknak!
  

A kormány újabb segítségként 
2021. június 1. napjával módosítja 

a Vállalkozások munkaerő támogatása 
című program támogatási feltételeit:

 
Ennek megfelelően a munkaadók az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályához 
benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást 
kaphatnak, ha állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 
év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt 
foglalkoztatnak munkaviszony keretében. 

A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet. 
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség 
(bruttó bér és szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes 
munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer Ft 
havonta.

  
Támogatás további részleteit a 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_
tamogatasa linken olvashatja.

Amennyiben kérdése van, kérem, forduljon a foglal-
koztatási osztály munkatársaihoz.
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Így ellenőrizheti, hogy rögzítve van-e az oltása
A beoltottak maguk is leellenőrizhetik, hogy rögzítésre került-e a 

védőoltás beadásának a ténye, ami azért fontos, mert a Védettségi 
igazolvány gyártása csakis azon adatok alapján történhet, amiket 
az oltóponton rögzítettek.

Az oltás rögzítésének lekérdezése az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT) információs portálján keresztül lehetsé-
ges: https://www.eeszt.gov.hu/

Az EESZT információs portálra történő belépés legegyszerűbb 
módja az Ügyfélkapus bejelentkezés, ezután az Ellátások fülre 
kattintva kiválasztjuk az Eseménykatalógus menüpontot.

Az Eseménykatalógusban a kívánt időtartományt beállítva 
lekérdezhetjük az Ellátási események listáját. A lekérdezés 
után az Esemény típusánál a Covid oltás kifejezést kell látnunk 
az oltás megfelelő rögzítése esetén. Amennyiben ezt a védőoltás 
beadása utáni napokban sem találjuk, akkor csúszás vagy hiba 
történt a rögzítésben, az adatok felvitelében. Ebben az esetben ezt 
jelezhetjük annak az oltópontnak, háziorvosnak ahol megkaptuk a 
védőoltást és kérhetjük, hogy rögzítsék a védőoltás beadásának a 
tényét.

Abban az esetben, ha a védőoltás rögzítésre került az EESZT-
ben, és 8 napon belül mégsem érkezett meg postai úton a 
Védettségi igazolvány, akkor az Ügyfélkapun, illetve a http://www.
magyarorszag.hu weboldalon keresztül jelezhetjük ezt a problémát, 
a Koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos 
ügybejelentő űrlap leadásával.

Mint az már ismert, a fokozatos újraindítás következő intézke-
dései 4 millió beoltott után lépnek hatályba, és ezen intézkedé-
sek jelentős része a védettségi igazolványhoz kötött. Védettségi 
igazolvánnyal lesznek látogathatóak többek között az állatkertek, 
vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak, edző-
termek, uszodák, sportrendezvények, szállodák és az éttermek 
belső helyiségei. A védettségi igazolvány használatáról a magyar 
emberek döntöttek az újraindításról szóló online konzultáció során, 
ugyanis a kitöltők 65%-a támogatta azt, hogy a védettek felmen-
tést kapjanak egyes korlátozások alól.

(koronavirus.gov.hu)

MOBIL
KORMÁNYABLAK

a jánoshalmi járás településein
Település Ügyfélfogadási idő 
Ügyfélfogadás helyszíne 
Kéleshalom 2021.06.14.  13.00-15.00 
Művelődési Ház előtti parkoló 
Borota 2021.06.15.  13.00-15.00 
Művelődési Ház előtti parkoló
Rém  2021.06.16.     9.00-13.00 
Közösségi ház előtti parkoló
Mélykút 2021.06.17.  10.00-15.00 
Művelődési Ház előtti parkoló

A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:
• személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
• útlevél ügyintézés
• diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
• parkolási igazolvány ügyintézés
• vezetői engedély ügyintézés
• szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, 
   családtámogatási kérelmek

FIGYELEM! A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig 
ismét meghosszabbodik az okmányok érvényessége az aláb-
biak szerint:

MEGHOSSZABBODIK:
•2020. MÁRCIUS 11. ÉS JÚLIUS 3. KÖZT LEJÁRT
• 2020. NOVEMBER 4. UTÁN LEJÁRÓ

NEM HOSSZABODIK MEG:
• 2020. JÚLIUS 3. ÉS NOVEMBER 4. KÖZT LEJÁRT
Fontos! Ez a szabályozás kizárólag a magyar hatóság által 

kiállított, Magyarország területén hatályos okmányokra ter-
jed ki. A lejárt érvényességű okmányok csak hazánk területén 
maradnak használhatók, azokat külföldön nem fogadják el. 

Kérjük, hogy vegyék igénybe az időpontfoglalási lehető-
ségeket: kormanyablak.hu I 1818 kormányzati ügyfélvonal 
moihu
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Ingyenesen letölthető a védőoltást igazoló mobilalkalmazás

Pünkösd után időpontfoglalás nélkül is intézhetjük ügyeinket

A jelenleg teszt üzemmódban működő mobilalkalmazás igazolja 
az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra.

A Google Play áruházban „EESZT alkalmazás” nevű, az App Store-
ban pedig „EESZT Lakossagi” nevű applikáció nagyban megkönnyíti 
mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, 
színházak, koncertek, fesztiválok, sport és egyéb rendezvények 
szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, 
ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató 
mostantól - a védettségi igazolvány felmutatása helyett - akár 
QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy 
sem. Az alkalmazás Androidos és iOS-es mobiltelefonokra is 
letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes. 
Az alkalmazás tehát azoknak is nagyban megkönnyíti az életét, 
akik már megkapták az oltást, de valamilyen oknál fogva a védett-
ségi igazolványt még nem. Az alkalmazást használó szolgáltatók 
pedig nem csak a beléptetést tudják így egyszerűsíteni, hanem 
jelentősen tudják vendégkörüket is növelni.  Az alkalmazás az 
első védőoltás rögzítése után gyakorlatilag azonnal képes igazolni 
az oltás tényét, mert közvetlenül össze van kötve az oltóorvosok 
által használt informatikai rendszerrel (EESZT). Az alkalmazás így 
egyértelműen jelzi az oltás hiányát is. A mobilalkalmazás tehát 
az oltás tényét igazolja, a vírusfertőzésen való átesettséget nem 
igazolja, azt továbbra is csak a védettségi igazolvány igazolja. 
Az alkalmaz használatának lépései:

1) Töltse le az EESZT mobilalkalmazást a telefonjára!
2) Regisztráljon a www.eeszt.gov.hu honlapon! Ehhez elektronikus 

azonosítás  szükséges (Ügyfélkapu, e-Személyi Igazolvány, Telefo-
nos Azonosítás).

3) Regisztráció során meg kell adni egy 6 jegyű PIN kódot, a 
mobileszközön az alkalmazás használatához is csak ezt a PIN kódot 
kell használni.

4) A regisztráció után az alkalmazás használatra kész.
5) Az alkalmazás használatához jelentkezzen be a regisztráció 

során megadott PIN-kóddal!
6) Válassza ki a  COVID-oltásigazolás menüpontot; amennyiben 

van megfelelő oltás, megjelennek annak információi. A felhasználó 
azonosítását követően igazolja az oltott nevét, TAJ-számát, az oltás 
idejét, vagy annak hiányát.

7)Ha Ön olyan helyre megy, ahol védettségi igazolvány szüksé-
ges, a szolgáltató az EESZT Covid Control applikáció segítségével 
ellenőrizheti az Ön oltásának meglétét. 

A szolgáltatók a vendégek/látogatók beléptetésekor tehát az 
EESZT Covid Control applikációval tudják ellenőrizni, hogy a vendég/
látogató oltott-e vagy sem. Ehhez a  szolgáltatóknak ezt az EESZT 
Covid Control applikációt kell letölteniük.

Regisztráció védőoltásra: www.vakcinainfo.gov.hu Regisztráltak-
nak online időpontfoglaló oltásra www.eeszt.gov.hu 
Store linkek: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.eeszt.mgw.app.
allampolgari 
https://apps.apple.com/hu/app/eeszt-lakossagi/id1550970543?l=hu 
https://apps.apple.com/hu/app/eeszt-covid-control/
id1545742300?l=hu 
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.eeszt.mgw.
covidpassportcontrol

(koronavirus.gov.hu)

A kormányablakokban és okmányirodákban május 25-től újra 
fogadják az időpontfoglalással nem rendelkező ügyfeleket is.

A fokozatos újranyitásra irányuló kormányzati intézkedésekkel 
összhangban, a kormányablakokban és okmányirodákban 
újra lehetséges a sorszámhúzás az ügyfélszolgálatokon.

Az ügyfelek és az ügyintézők egészsége védelme érdekében 
természetesen továbbra is kötelező az orrot és a szájat 
eltakaró maszk viselése, a higiéniás szabályok, valamint 
a megfelelő védőtávolság betartása, erre tekintettel – a helyi 
sajátosságoknak megfelelően - az ügyféltérben várakozók 
számának korlátozása is elrendelhető.

Kérjük, hogy az ügyintézésre érkező ügyfél mellett csak külö-
nösen indokolt esetben legyen kísérő személy, továbbá – 
ha az időjárás megengedi –  a zárt ügyféltér helyett, inkább a 
szabadban várakozzanak.

A sorban állás elkerülését segíti a Kormányablak nevű mobil-
alkalmazás, amely térképen jeleníti meg az ország valamennyi 
kormányablakát és tájékoztatást ad arról, hogy a kiválasztott 
ügytípusban mennyi a várható várakozási idő a közelben lévő 
ügyfélszolgálatokon. Az applikácó hasznos új funkciója a sor-
szám szkennelés, ami lehetővé teszi, hogy a telefonunk kame-
rájával beolvassuk a kormányablakban kapott sorszámunkat és 
személyes értesítést kapjunk, mielőtt sorra kerülünk – így nem 
kell egyfolytában a sorszámkijelzőt figyelnünk, várakozhatunk 
az ügyféltéren kívül, vagy akár megihatunk egy kávét a közel-

ben. A kényelmes és rugalmas ügyintézést segítő alkalmazás 
ingyenesen letölthető Google Play áruházból, valamint az App 
Store-ból.

A gördülékeny ügyintézés és a várakozási idő csökkentése 
érdekében célszerű továbbra is időpontot foglalni – fontos 
változás, hogy az online időpontfoglaló rendszer használatához 
ismét szükséges az Ügyfélkapus azonosítás. Természetesen a 
0-24/7 ingyenesen hívható 1818-as számon a telefonos idő-
pontfoglaláshoz továbbra sem szükséges regisztráció.

A kormányablakkal, okmányirodával nem rendelkező telepü-
léseken lakók ügyintézését segítik az újból munkába álló Mobi-
lizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok. Az egyre népszerűbb 
„kormányablakbuszokban” a – veszélyhelyzet ideje alatt – lejárt 
okmányok cseréje mellett számos ügytípusban van lehetőség 
az ügyintézésre, a különböző hatósági ügyek megindításra 
(kérelmek továbbítás céljából történő benyújtására), valamint az 
ezekhez kapcsolódó általános tájékozódásra.

Mielőtt elindulnánk, érdemes ellátogatni a meg-
újult magyarorszag.hu oldalra, ahol a leggyakoribb ügytípu-
sokhoz részletes tudnivalókat, illetve  – az ügyfélszolgálatok 
személyes felkeresése helyett – már számos ügyben online ügy-
intézési lehetőséget is találhatunk, amelyekhez már az arcképes 
azonosítást is használhatjuk.

(Miniszterelnökség)
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