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Az összefoglaló táblázat soraihoz kapcsolódóan az egyes intézkedésekkel összefüggésben 
szervezeti egységek szerinti bontásban – az azonosítási számot megjelölve – a következő 

rövid szöveges ismertetés kerül megfogalmazásra: 
 
Kormánymegbízotti Kabinet 
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

Kormánymegbízotti Kabinete ellátja a Kormányhivatal médiamegjelenéseivel kapcsolatos 
feladataihoz tartozóan a kormányhivatali honlap folyamatos frissítését, a főosztályok és a 
járási hivatalok médiaeseményeinek, illetve a kormánymegbízott személyét érintő 
médiaesemények megszervezését, általános, tematikus sajtótájékoztatók előkészítését és 
lebonyolítását, sajtóközlemények, valamint tájékoztató anyagok összeállítását, 
megjelentetését. Koordinálja a Kormányhivatal médiakapcsolatait, kapcsolatot tart a helyi 
és az országos médiumokkal, interjúkat szervez és közreműködik azok lebonyolításában. 
A Kormányhivatalhoz beérkező sajtómegkeresésekkel összefüggésben a Kabinet egyeztet 
és iránymutatást kér a Miniszterelnökségtől. 
 

2. A Kormánymegbízotti Kabinet segíti a kormánymegbízottat a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában. 
  

3. A Kabinet elvégzi a Kormányhivatalt érintő rendezvények, ünnepségek, programok 
megszervezését és lebonyolítását. 

 
4. A Kormánymegbízotti Kabinet Projekt Osztályának feladatkörébe tartozik a 

vagyonmegóvás és fejlesztés elősegítése, az Európai Uniós és nemzeti pályázatokhoz 
kapcsolódó projekt javaslatok összeállítása, a pályázati dokumentáció előkészítése, 
közreműködés a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésében és megkötésében, a 
pályázatok lebonyolításában, továbbá szakszerű résztevékenységek vállalása az egyes 
projektek teljes értékű elszámolásában. 

 
5. Az állami főépítész ellátja a feladat- és hatásköre tekintetében a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, a településrendezési és az építészeti-műszaki 
tervtanácsokról szóló kormányrendeletben, a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az 
egyéb jogszabályokban meghatározott szakmai tevékenység-elemek irányítását és 
koordinációját. 

 
6. Az integritás tanácsadó az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott 

intézkedési terv alapján, az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése 
vonatkozásában koordinációs tevékenységet lát el, továbbá megszervezi a Kormányhivatal 
hivatásetikai és antikorrupciós képzéseit. Az eljárásrendben előírtak szerint az integritás 
tanácsadó feladata az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések 
fogadása és kivizsgálása.  
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7. Az adatvédelmi tisztviselő elvégzi az adatvédelemmel, információszabadsággal 
kapcsolatos feladatok végrehajtását és koordinálását, valamint vizsgálja az adatkezelésre 
vonatkozó jogszabályok, és a belső adatvédelmi szabályzatok rendelkezéseinek a 
megtartását. 

 
Főigazgatói Titkárság 
8. A Főigazgatói Titkárság részt vesz a Kormányhivatalhoz érkező, a kormánymegbízott 

nevére szóló panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásában és elintézésében, 
továbbá a járási hivatalok és a főosztályok, önálló osztály jogállású szervezeti egységek 
által havonta teljesített adatszolgáltatás alapján vezeti a közérdekű bejelentések és 
panaszok egységes kormányhivatali nyilvántartását. 
 

9. A Főigazgatói Titkárság ellátja a főigazgató, igazgató személye körüli teendőket, így 
különösen intézi a főigazgató, igazgató személyes levelezését, részt vesz ezen vezetők 
programjainak szervezésében, lebonyolításában és megszervezi a főigazgatói 
értekezleteket. 

 
10. A Főigazgatói Titkárság segíti a főigazgató, igazgató mindennapi adminisztrációs 

tevékenységét, ellátja az érkező iratokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokat, melynek 
keretében előkészíti szignálásra a beérkezett elektronikus és papíralapú iratokat, továbbá 
elvégzi az iratok kiadmányozásra történő előkészítését. 

 
Védelmi Bizottság Titkársága 
11. A Védelmi Bizottság Titkársága hatékonyan részt vesz a jogszabályban meghatározott 

megyei szintű honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, továbbá a védelmi 
igazgatási feladatok döntés-előkészítésében, és a döntések végrehajtásának 
koordinálásában. 

 
Belső Ellenőrzési Osztály 
12. A Belső Ellenőrzési Osztály a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29-32. §-ainak megfelelően 
stratégiai ellenőrzési terv és éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. Az éves 
ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az Osztály vizsgálja és értékeli az ellenőrzött 
feladatok végrehajtásának megfelelőségét, arról visszajelzést (bizonyosságot) ad a vezetés 
részére, figyelemmel kíséri a kiemelt célok megvalósulását akadályozó kockázati 
tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedéseket, feltárja a kiemelt célok 
megvalósulását akadályozó tényezőket, javaslatot tesz azok megszüntetésére, nyomon 
követi a tett javaslatok végrehajtását, ezáltal elősegítve a kontrollált, szabályszerű 
intézményi működést. A 2020. évi Belső Ellenőrzési Tervben szereplő, valamint a 
folyamatban lévő terv szerinti ellenőrzések kapcsolódnak a Kormányhivatal kiemelt 
célkitűzéseihez, így különösen a szervezeti feladatok ellátását szolgáló pénzeszközökkel, 
vagyonnal történő szabályozott, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
gazdálkodás, illetve a bürokráciacsökkentés, a gyorsabb, egyszerűbb ügyintézés, az 
ügyfélbarát közigazgatás megvalósításához. 
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
13-15. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály kiemelt feladata a 2014-2020 

programozási időszakban – a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett – Vidékfejlesztési 
Program pályázati felhívásaival kapcsolatos kérelemkezelési és ügyfél tájékoztatási 
feladatok ellátása, amely program számos lehetőséget biztosít az agrárgazdaság szereplői, 
valamint a vidéki térségekben működő szervezetek és az ott élők számára. A Főosztály 
feladatai közé tartozik továbbá az EMGA, EMVA és Vidékfejlesztési Program 
jogcímekkel összefüggésben beérkezett pályázatok, támogatási és kifizetési kérelmek 
feldolgozása, az ügyfélnyilvántartás vezetése, valamint az ügyfélszolgálat működtetése. A 
Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya átruházott feladatként ellátja a 
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, a vidékfejlesztési, valamint a beruházási 
jellegű, továbbá az együttműködési és LEADER (CLLD) fejlesztési intézkedések 
keretében benyújtott pályázatok, támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását. 

 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
16-17. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 2020. évre vonatkozó szakmai 

feladatainak ellátását az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár rendelte el az 
ÉFÁT/446/2019. számú utasításával kiadott „Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv”-ben. A 
különböző tevékenységekre, folyamatokra, létesítményekre, termékekre vonatkozó 
ellenőrzésszám és monitoring mintaszám kockázatbecslés alapján kerül meghatározásra. 
A Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának kiemelt feladata 
járványügyi szempontból – a hazai és európai járványhelyzetre való tekintettel – a 
vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis fertőzöttség felderítése, felügyelete, 
ellenőrzése és felszámolása, a kis- és nagy létszámú házi sertés állományokban pedig a 
betegség megelőzése és a betegségtől való mentesség további fenntartása. A 
kapcsolattartás a vadászati hatósággal, a vadászati érdekképviseleti szervekkel, a 
tájegységi fővadászokkal, illetve a vadászatra jogosultak képviselőivel fontos hatósági 
feladat.  

 

18-19. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya 
mezőgazdasági igazgatási szervként különösen a föld tulajdonjogának hatósági 
jóváhagyáshoz kötött megszerzésének eseteiben lefolytatja az adásvételi szerződések 
jóváhagyására vonatkozó eljárást; jóváhagyja a földdel kapcsolatos, adásvételnek nem 
minősülő tulajdonjog átruházásról szóló szerződéseket; a földdel összefüggő örökösödési 
és elbirtoklási eljárásban vizsgálja a szerző fél szerzőképességét és erről hatósági 
bizonyítványt állít ki, valamint a földárveréseken történő részvételhez szükséges, a 
szerzési képesség fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt is kiadja. A Földhivatali 
Osztály felügyeleti szervként vizsgálja az ingatlanügyi és telekalakítási hatósági eljárások 
és döntések jogszerűségét, valamint gyakorolja az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvényben szabályozott felügyeleti jogkört. 

 
Népegészségügyi Főosztály 
20. A Népegészségügyi Főosztály az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény alapján közegészségügyi hatósági és szakmai felügyeleti 
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feladatokat végez, különös tekintettel a táplálkozás-egészségügyi és ivóvízminőségi 
hatósági feladatokra.  

 
21. A Főosztály egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében vizsgálja az 

egészségügyi szolgáltatók működésére és engedélyezési eljárásaira vonatkozó szabályok 
érvényesülését, valamint szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 
tevékenysége felett.  

 
22. A Főosztály közegészségügyi hatósági és szakmai felügyeleti feladatai keretében ellátja az 

ivóvizekkel és fürdővizekkel kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint az egészségügyi 
intézmények legionellával összefüggő ellenőrzését. 

 
23. A Főosztály vízkémiai vizsgálatokat és vízmintavételeket végez, valamint több környezeti 

elem (például felszíni és felszín alatti vizek, levegőminőség) tekintetében monitoring 
tevékenységet végez.  

 
24. A Főosztály szervezeti keretén belül regionális környezetvédelmi laboratórium, valamint 

mérő-megfigyelő rendszer működik a Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, és 
a Heves Megyei Kormányhivatal illetékességi területén. 

 
Társadalombiztosítási Főosztály 
25. A Társadalombiztosítási Főosztály egészségbiztosítási feladatkörében ellátja a 

méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások, valamint méltányosságból 
engedélyezhető egyszeri segély ellátás iránti kérelmek kormánymegbízotti döntésre 
történő előkészítését, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek és a kifizetőhelyet nem 
működtető foglalkoztatók társadalombiztosítással összefüggő feladatainak felügyeleti és 
hatósági ellenőrzését. A Főosztály lefolytatja az üzemi balesetekkel és a harmadik 
személy által okozott balesetekkel kapcsolatos egészségbiztosítási ellátási költségek 
megtérítésére irányuló eljárást. Nyilvántartja és kezeli a baleseti megtérítési 
kötelezettséggel összefüggő követeléseket, továbbá perképviseletet lát el az 
egészségbiztosítással kapcsolatos döntések bírósági felülvizsgálata során. 

 
26. A nyugdíjbiztosítási szakterület feladata különösen a méltányosságból engedélyezhető 

kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély iránti kérelmek kormánymegbízotti 
döntésre történő előkészítése, a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és 
keresetekre, jövedelmekre vonatkozó közhiteles nyilvántartások kezelése, a nyilvántartott 
adatokról adatszolgáltatás teljesítése, kivonat és hatósági bizonyítvány kiadása. Fontos 
feladat továbbá a foglalkoztatók nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése, a nyugdíjak és más ellátások megállapításához szükséges 
szolgálati idő, kereseti adatok helyszínen történő vizsgálata, bizonyítási eljárás, 
tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása, a korkedvezményre jogosultság 
vizsgálata, valamint a perképviselet ellátása a nyugdíjbiztosítási és rehabilitációs 
határozatok bírósági felülvizsgálata folyamán.  
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27. A Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Szakértői Osztályának feladata három 
megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) tekintetében a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatosan a II. fokú komplex szakértői 
vélemények készítése, a rehabilitációs és rokkantsági ellátás II. fokon történő elbírálása, 
illetve felügyeleti jogkörben döntéshozatal. 

 
28. Ezen Főosztály fellebbezés alapján szakkérdések vonatkozásában (hozzátartozói 

nyugellátás, magasabb összegű családi pótlék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, aktív 
korúak ellátása, FOT, közlekedőképesség) II. fokú szakvéleményt készít. 

 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
29. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztályának 

valamennyi ügycsoportban kiemelt feladata a magas szintű szakmai munka ellátása, a 
2020. évben megkülönböztetett figyelmet fordítva a környezettanulmányokban, pártfogó 
felügyelői véleményekben az egyedi, személyre szabott magatartási szabály alkalmazására 
tett megalapozott javaslat tételére a határozathozók felé. 

 
30. Ugyanezen Főosztály Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztályának feladatát képezi a 

Kormányhivatal által működtetett és a Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály által 
végzett közösségi foglalkoztatói feladat még hatékonyabb ellátása. Ennek érdekében 
hangsúlyozott feladat a szorosabb együttműködésre törekvés (szakmai találkozó 
szervezése, folyamatos konzultáció) az ügyészségekkel, bíróságokkal és egyéb 
társszervekkel. 

 
31-32. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának fontos 

feladata a szociális szolgáltatók és intézmények, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet nyújtó szolgáltatók, intézmények és hálózatok szolgáltatói 
nyilvántartásba vétele és ellenőrzése. Folyamatos feladatnak tekinthető a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatóként nyilvántartásba vett engedélyesek 
tevékenységének jogszabályban meghatározott időközönkénti ellenőrzése, mely a 
jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működés 
vizsgálatára terjed ki. 

 
Foglalkoztatási Főosztály 
33-37. A Foglalkoztatási Főosztály a 2020. évben rendelkezésére bocsátott – elsődlegesen 

európai uniós finanszírozású – programok, eszközök, új módszerek alkalmazásával a 
megyei foglalkoztatás növelését, a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolását, a tartós 
munkanélküliek és közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci integrációjának elősegítését, és a 
munkanélküliség – kiemelten az ifjúsági és a halmozottan hátrányos rétegek 
munkanélküliségének – csökkentését tűzte ki alapvető célként. Nagy hangsúlyt fektet az 
álláskeresők, és különösen a 25 év alattiak kompetenciáinak fejlesztésére és 
(szak)képzettségének növelésére. A Főosztály megkülönböztetett figyelmet fordít a 
közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő kivezetésre, ugyanakkor az elsődleges 
munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők közfoglalkoztatására is. 
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A Kormányhivatal a GINOP 5.2.1 „Ifjúsági Garancia” elnevezésű projekt keretében  
a 15-24 év közötti fiatalok munkához segítése érdekében olyan egyénre szabott 
szolgáltatási és támogatási eszközöket, képzéseket, kompetencia-fejlesztést kíván 
felkínálni, amelyek lerövidítik az álláskereséssel töltött időtartamot, hatékonyan javítják a 
fiatalok munkaerőpiaci esélyét. A GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projekt 
keretében elő kell segíteni, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók széles célcsoportja a 
programba lépéssel igénybe vegye a foglalkoztatási kedvezmények és támogatások körét. 
A TOP projektek keretében lehetőséget szükséges biztosítani arra, hogy a munkáltatói 
keresetvezérelt program rugalmasan, széles partneri összefogásra épülve, az álláskeresők 
személyre szabott fejlesztésével, képzésével, a szükséges foglalkoztatási támogatásokkal 
gyorsan reagáljon a munkaerőigények kielégítésére. A hazai és EU-s forrásokból 
megvalósuló programok, támogatások jogszerű és szerződés szerinti felhasználásának 
ellenőrzését folyamatosan szükséges biztosítani.  

 
Hatósági Főosztály 
38. A Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya vonatkozásában a területi 

feladatellátás szintjén nagy jelentőségű a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházásokkal kapcsolatos kormánymegbízotti koordinációs feladatok teljesítésében 
való közreműködés, valamint a kisajátítási és utólagos-, illetve elhelyezési 
bányaszolgalmi ügyek elintézése. 

 
39. A hatósági tevékenység célja az anyagi és eljárásjogi jogszabályok maradéktalan betartása 

(fokozott figyelmet fordítva az ügyintézési határidők megtartására), továbbá annak 
biztosítása, hogy az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jogairól és kötelezettségeiről 
tudomást szerezzen, illetve az eljáró szerv elősegítse az ügyféli jogok gyakorlását. 

 
40. A Hatósági Főosztály feladatkörébe tartozik továbbá az emelt szintű vizsgáknak, valamint 

a Kormányhivatalnál jelentkező érettségizők számára a középszintű érettségi vizsgáknak 
az érettségi vizsgaszabályzatban foglaltak szerinti megszervezése és lebonyolítása. 

 
41. A Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya vizsgálja a helyi és a 

nemzetiségi önkormányzatok és szerveik döntését, döntéshozatali eljárásait, működését és 
szervezetét, jogszabálysértés esetén a szükséges törvényességi felügyeleti eszköz 
alkalmazásával biztosítja a törvényes állapot helyreállítását. 

 
42. A Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya felügyeleti, illetve hatósági feladatait az 

eljárási szabályok betartásával végzi a szakmai irányító szerv iránymutatásainak 
figyelembevételével. 

 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
43. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellátja a Kormányhivatal működéséhez szükséges 

pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, üzemeltetési feladatokat, továbbá lebonyolítóként 
kifizeti a járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátásokat. A 
vagyongazdálkodással összefüggő feladatok tekintetében kiemelt jelentőségű az állami 
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vagyon állagának, értékének megőrizése, védelme, lehetőség szerint a vagyonérték 
növelése. A gazdasági szervezetnek biztosítania kell a rendelkezésre álló erőforrások 
optimális felhasználását, a hatékony, eredményes és takarékos közigazgatás 
megteremtését.  

 
44. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályának kiemelt feladata a 

Kormányhivatal infokommunikációs rendszerének az egységes üzemeltetése, valamint a 
funkcionális és szakmai alkalmazások működtetésének elősegítése. Az Osztály részt vesz 
a fejlesztési projektekben, elkészíti a szakmai anyagokat és felméréseket, valamint elvégzi 
az informatikai pilot projekt keretében meghatározott feladatokat.  

 
45. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztálya közreműködik az 

elektronikus ügyintézés működtetésében, továbbá informatikai támogatást nyújt a KÉR és 
a Poszeidon EKEIDR rendszer üzemszerű működésének kormányhivatali szintű 
megvalósításához.  

 
Jogi és Koordinációs Főosztály 
46. A Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya ellátja a közigazgatási 

döntések bírósági felülvizsgálatára irányuló peres eljárásokban, valamint polgári és 
munkaügyi perekben a Kormányhivatal következetes, magas színvonalú és eredményes 
jogi képviseletét a közigazgatási perrendtartás és a polgári perrendtartás szabályainak 
figyelembevételével, különös hangsúlyt helyezve a bíróságokkal történő elektronikus 
kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi előírások betartására.  

 
47. A Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya jogi segítségnyújtást 

biztosít a Kormányhivatal perképviseleti feladatot ellátó szervezeti egységeinek, kiemelt 
figyelmet fordítva az egységesség és szakszerűség növelésére, továbbá a 
pereredményesség arányának emelésére. 

 
48. Ugyanezen szervezeti egység jogi szempontból véleményezi a Kormányhivatal 

működését, szervezetét érintő szerződéseket, valamint a kormánymegbízott által kiadott 
normatív utasításokat.  

 
49. A Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztálya a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló  
13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései, továbbá az irányadó hatályos kormánymegbízotti utasítások alapján a belső 
szervezeti egységeknél, a polgármesteri hivataloknál és a közös önkormányzati 
hivataloknál folytat le iratkezelési ellenőrzéseket. 

 
50. Ezen szervezeti egység fontos feladata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, valamint az 
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben 
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foglaltakra tekintettel az elektronikus ügyintézés folyamatos támogatásának biztosítása, és 
az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 
51. A 2020. évben bekövetkező hatásköri változásokra tekintettel koordinációs feladatkörében 

eljárva a Kormányhivatal ellátja az átadás-átvételi megállapodások előkészítésével, 
valamint az átadás-átvétel lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, továbbá ezzel 
összefüggésben a Miniszterelnökség, az egyes szakmai irányítók, illetve az 
önkormányzatok vonatkozásában egyeztetéseket folytat és adatszolgáltatási tevékenységet 
végez. 

 
52. A Kormányhivatal a tisztviselői, valamint a területi államigazgatási szervek és a helyi 

önkormányzatok foglalkoztatottjai vonatkozásában a közigazgatási szakvizsga, 
közigazgatási alapvizsga, ügykezelői alapvizsga, anyakönyvi szakvizsga, továbbá a belső 
továbbképzések megszervezésével kapcsolatos feladatokat látja el. 

 
53. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról 
szóló 2019. évi CIX. törvény 2020. január 1-jei alkalmazásával összefüggésben a jelentős 
mennyiségű munkáltatói intézkedések (például szabadság-megállapítás, tájékoztató a 
tisztviselő jogviszonyát érintő lényeges változásokról, kinevezés módosítás, stb.) 
előkészítése a Humánpolitikai Osztály kiemelt feladata. 

 
54. A kormányzati igazgatási szervek létszámgazdálkodásának hatékonyabbá válása 

érdekében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény által elrendelt 
nyilvántartási rendszert (a kormányzati igazgatási álláshely-nyilvántartás) a 
Humánpolitikai Osztály naprakészen vezeti.  

 
55. A munkáltatói intézkedések elektronikus úton történő aláírásának és kézbesítésének 

zökkenőmentes lebonyolítása a Humánpolitikai Osztály fontos feladatát képezi.  
 
56. Az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet 

alapján a Kormányhivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló költségvetési 
beszámoló elkészítésében a Humánpolitikai Osztály aktívan részt vesz. 

 
57. Az egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer (NEXON) 

bevezetésével kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása annak érdekében, hogy a 
kormányhivatalok egységes működéséhez szükséges alapvető fejlesztések 
megvalósuljanak és egy országos szinten, azonos módon működő személyügyi 
nyilvántartás vezetése jöjjön létre. 

 
Járási hivatalok 
58. A Kormányhivatal illetékességi területén valamennyi járási hivatalban működik integrált 

ügyfélszolgálat, ahol az intézhető ügykörök bővítésének és az egyablakos ügyintézés 
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megvalósításának eredményeképpen az ügyfelek egy helyen, gyorsabban és 
hatékonyabban intézhetik államigazgatási ügyeiket.  

 
59. A Kormányhivatal kiemelten ellenőrzi mind az online, mind a hagyományos 

kereskedelem szereplőit, melynek során kiszűrhetőek a tisztességtelen, megtévesztő 
kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások. A piacfelügyeleti hatósági 
ellenőrzésekkel biztosítható továbbá, hogy az üzletekben kizárólag biztonságos termékhez 
juthassanak hozzá a fogyasztók. 

 
60. A Miskolci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a Kölcsönös Megfeleltetés 
ellenőrzése keretében vizsgálja a jogszerű állattartást, a Magyar Államkincstár által 
folyósítandó Európai Uniós, illetve nemzeti forrásból származó támogatások 
felhasználásának jogosultságát. 

 
61. A Kormányhivatal stratégiailag hangsúlyos feladata a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítását elősegítő hatósági tevékenység, és a régió 
gazdasági és infrastrukturális fejlődésének a folyamatos támogatása. 

 
62. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) üzemeltetésének 

elsődleges feladata a környezet állapotának és használatának figyelemmel követése, 
igénybevételi és terhelési adatok gyűjtése, feldolgozása, továbbá a rendszerbe 
elektronikusan érkező adatok szakmai értékelése. 

 
63. A járási hivatalok vonatkozásában a szociális feladatok elvégzése körében a pénzbeli és 

természetbeni ellátásokkal összefüggésben kiemelt feladat az ügyfélcentrikus ügyintézés 
és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseinek 
megfelelő egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása. 

 
64. A járási hivatalok fontos célja az ügysegédi rendszer működésének további megerősítése 

az ügysegédek szakmai tudásának fejlesztésével, valamint az ügyfélcentrikus ügyintézés 
megvalósítása, és a járásokban lévő településeken az ügyfélfogadás biztosítása. 

 
65. Az egyéni vállalkozások ellenőrzésének eredményes végrehajtása érdekében kiemelt 

jelentőségű a vizsgálatok hatékony és szakszerű lefolytatása. 
 
66. Az egyszerűsített hatósági ellenőrzések lefolytatása érintik az építésfelügyelet, a 

fogyasztóvédelem, a munkaügy, a munkavédelem, az élelmiszerlánc-biztonság és a 
népegészségügy szakterületét. Az egyszerűsített hatósági ellenőrzések elsősorban a 
prevenciót, valamint a jogkövető magatartás gyakorlatának kialakulását segítik elő. 

 
67. A Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának 

családtámogatási szakterülete prioritásként kezeli a lakástámogatási feladatkörben a három- 
vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésére 
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nyújtható támogatáshoz kapcsolódó, valamint a jogalap nélkül igénybe vett lakáscélú 
állami támogatás visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. 

 
68. A járási hivatalok az adósságrendezés keretén belül a végrehajtók, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, a felszámolók és a pénzügyi gondnokok megkeresése alapján 
közreműködnek a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek árverezés útján való 
értékesítési eljárásában. 

 
69. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő elhelyezések ösztönzésének elősegítését 

szolgálja a közfoglalkoztatásban lévők kompetenciáinak helyszínen történő felmérése, 
valamint megfelelő, az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező munkaerőigényekre való 
közvetítés. A cél az állásfeltáró tevékenység hatékonyságának növelése, rendszeres 
munkáltatói fórumok, klubok, tájékoztatók tartása, továbbá elektronikus hírlevek útján a 
munkáltatók tájékoztatása a foglalkoztatási helyzetről. 

 

70. A járási hivatalok feladatkörébe tartozik az uniós és hazai forrásból finanszírozott 
foglalkozatási támogatásokkal összefüggő feladatok, valamint az NFA kezelését érintő 
tevékenység ellátása. 

 

71. A járási hivatalok közreműködnek az érettségi vizsgáknak az érettségi vizsgaszabályzat 
előírásainak megfelelő eredményes lebonyolításában. 

 
72. A helyi védelmi bizottságok a katasztrófavédelmi feladatok ellátása során irányítják a 

védekezést, meghatározzák a helyi védelmi feladatokat, illetve ellenőrzik azok 
végrehajtását, szükség esetén elrendelik a települést érintően a polgári védelmi erők 
bevonását, valamint kijelölik a védekezés koordinálásáért felelős személyeket. 

 
73. A járási hivatalok fontos feladata az elektronikus közigazgatási szolgáltatások ellátásával 

összefüggésben különösen az e-személyi igazolványhoz, az ügyfélkapuhoz, az e-papír 
szolgáltatásokhoz, valamint a rendelkezési nyilvántartáshoz kapcsolódó ügyintézés. 

 
74. Az ingatlan-nyilvántartási eljárások keretében a közhiteles ingatlan-nyilvántartás vezetését 

a járási hivatalok végzik. 
 
75. Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges 

törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel összefüggésben szükségessé 
vált a feladatellátás újragondolása, illetve átszervezése.  

76. A hatásköri változások miatt egyes feladatok vonatkozásában az átadás-átvételi eljárások 
gördülékeny és hatékony lebonyolításában történő közreműködés a Kormányhivatal 
szervezeti egységeit, illetve külső szerveket érintően. 
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Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésének 2020. évi intézkedési terve 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2020. 

Az intézkedés intézkedési terven belüli 

sorszáma: 

1. 

Az intézkedés megnevezése: A Kormányhivatal integrált 

kockázatkezelési folyamatának 

lefolytatása. 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

6. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, 

eseti utasítás, egyéb): 

Az államigazgatási szervek 

integritásirányítási rendszeréről és az 

érdekérvényesítők fogadásának rendjéről 

szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § 

(4) bekezdése 

A feladat tervezett eredménye: Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Integritás és korrupció megelőzés 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

25 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

- 

Határidő: 2020. november 15. 

A feladat ellátásának költsége: - 

A költség forrása: - 

Felülvizsgálat időpontja: 2021. évben 

Egyéb (megjegyzés): - 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: A kockázatkezelési munkacsoport azonosítja 

és értékeli a Kormányhivatal integritási és 

korrupciós kockázatait, elkészíti az integrált 

kockázati leltárt. A munkacsoport értékeli 

továbbá a szervezet kockázatokra való 

hajlamosságát, válaszokat alakít ki a 

kockázatok kezelésére, és 2020. november 
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15. napjáig elkészíti a Kormányhivatal 

Integrált Kockázatkezelési Intézkedés Tervét. 

A munkacsoport folyamatosan ellátja a 

kockázatok és a kockázatok kezelésére 

megalkotott intézkedések monitoringját. Az 

integritás tanácsadó facilitálja és koordinálja 

az integrált kockázatkezelési folyamatot, 

szakmai és módszertani tanácsot ad a 

résztvevők számára, továbbá írásban rögzíti a 

munkacsoport munkájának eredményét és 

kommunikálja azt a szervezet tagjai felé. 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

Kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan 

milyen mértékben erősíti a közigazgatási 

szerv integritását? 

Kevéssé – közepesen – nagyon 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal  

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2020. 

Az intézkedés intézkedési terven belüli 

sorszáma: 

2. 

Az intézkedés megnevezése: Közreműködés az integritással, 

korrupciómegelőzéssel, hivatásetikával, 

kockázatkezeléssel kapcsolatos 

közszolgálati továbbképzések 

megszervezésében, valamint belső 

továbbképzések tartása. 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

6. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, 

eseti utasítás, egyéb): 

Az államigazgatási szervek 

integritásirányítási rendszeréről és az 

érdekérvényesítők fogadásának rendjéről 

szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § 

(2) bekezdése 

A feladat tervezett eredménye: A személyi és szervezeti integritás erősödése. 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Integritás és korrupció megelőzés 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

1 
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Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

- 

Határidő: Folyamatos 

A feladat ellátásának költsége: - 

A költség forrása: - 

Felülvizsgálat időpontja: Folyamatos 

Egyéb (megjegyzés): - 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: Az integritás tanácsadó közreműködik a 

közszolgálati továbbképzések tervezésénél 

abból a célból, hogy a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem integritással, 

korrupciómegelőzéssel, hivatásetikával, 

kockázatkezeléssel kapcsolatos képzésein 

minél nagyobb arányban vegyenek részt a 

munkatársak. Az integritás tanácsadó 

folyamatosan belső továbbképzéseket és 

érzékenyítő tréningeket szervez és tart a 

Kormányhivatal munkatársai részére. 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

Kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan 

milyen mértékben erősíti a közigazgatási 

szerv integritását? 

Kevéssé – közepesen – nagyon 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal  

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2020. 

Az intézkedés intézkedési terven belüli 

sorszáma: 

3. 

Az intézkedés megnevezése: Együttműködés a Nemzeti Védelmi 

Szolgálattal a korrupcióellenes képzések 

megtartásában. 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

6. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, 

eseti utasítás, egyéb): 

Az államigazgatási szervek 

integritásirányítási rendszeréről és az 

érdekérvényesítők fogadásának rendjéről 

szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § 

(2) bekezdése 
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A feladat tervezett eredménye: A Nemzeti Védelmi Szolgálat képzései a 

Kormányhivatal munkatársainak személyi 

integritását erősíti, érzékenyíti őket a 

korrupció jelenségével szemben.  

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Integritás és korrupció megelőzés 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

1 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

- 

Határidő: Folyamatos 

A feladat ellátásának költsége: - 

A költség forrása: - 

Felülvizsgálat időpontja: 2021. évben 

Egyéb (megjegyzés): - 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa, 

valamint az integritás tanácsadó közös 

korrupcióellenes képzéseket szervez és tart 

az év során több alkalommal a 

Kormányhivatal szervezeti egységeinél. 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

Kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan 

milyen mértékben erősíti a közigazgatási 

szerv integritását? 

Kevéssé – közepesen – nagyon 

 

 

 

 

 


