
 

 

 

A Humánpolitikai Főosztályra vonatkozó feladatok 

 

1. Feladat- és hatáskörök 

 

A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett 

feladat- és hatáskörök elosztása a következők szerint történik: 

 

2. A Főosztályra vonatkozó feladatok 

 

2.1. Koordinációs feladatai tekintetében 

 

Ellátja a közigazgatási szervek vezetői munkáltatói intézkedéseinek törvényességi 

ellenőrzését, melynek keretében: 

 

a) elkészíti a Főosztály éves munkatervét és ellenőrzési tervét, kidolgozza az ellenőrzések 

szempontrendszerét. Átfogóan értékeli és elemzi az ellenőrzési és vizsgálati 

tapasztalatokat, elkészíti az összegző anyagokat, melyben javaslatot tesz a feltárt 

hiányosságok megszüntetésére, nyomon követi az ellenőrzések és vizsgálatok 

realizálását, 

 

b) szervezi és koordinálja a munkatervben foglalt feladatok ellátását, 

 

2.2. Funkcionális feladatai tekintetében 

 

1. Ellátja 

a) a Kormányhivatallal kormánytisztviselői jogviszonyban és munkaviszonyban 

álló kormánytisztviselők és munkavállalók tekintetében a személyzeti, 

munkaügyi, fegyelmi, humánpolitikai, szociális és kegyeleti döntésekkel, 

valamint a kitüntetési, elismerési javaslatok felterjesztésével összefüggő 

feladatokat; 

b) a kormánytisztviselői és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásának ellenőrzését, a közszolgálati nyilvántartás vezetésével és 

működtetésével kapcsolatos feladatokat; 



c) a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai 

előkészítését, az ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített 

kezelését; 

d) az integrált emberierőforrás-gazdálkodást támogató információs rendszer 

személyzeti munkát segítő programjának működtetését; 

e) a címzetes főjegyzői cím véleményezésével és felterjesztésével kapcsolatos 

feladatokat; 

f) a Kormányhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők tartalékállományba 

helyezésével kapcsolatos feladatokat, 

g) az alkalmazásban álló kormánytisztviselőkre és munkavállalókra 

vonatkozólag a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos 

kormányhivatali teendőket, a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás 

megszervezését, a munkavédelmi és tűzvédelmi helyzet folyamatos 

figyelemmel kísérését, az előírt jelentések, beszámolók, statisztikák 

készítésére vonatkozó feladatokat, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi 

szabályzatok érvényesülésének és naprakészségének vizsgálatát, 

h) a kormánymegbízott, és a főigazgató által meghatározott egyéb feladatokat. 

 

2. Gondoskodik 

a) az alkalmazásban álló kormánytisztviselők és munkavállalók előzetes és 

időszakos munka-egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról; 

b) a jogszabályban meghatározott személyek vonatkozásában a 

nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő feladatok elvégzéséről; 

c) a közigazgatási munka racionalizálása és teljesítményorientáltságának 

növelése érdekében az éves teljesítménykövetelmények kitűzésének 

szakmai előkészítéséről, továbbá a kormányhivatali egységek által elkészített 

egyéni teljesítményértékelési javaslatok felterjesztéséről.; 

d) a Főosztály feladatkörét érintően a beszámolók, összefoglaló jelentés, 

szakmai-, módszertani segédletek elkészítéséről. 

 

3. Egyebekben 

 

a) Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi terv megvalósulását, arról évente 

összefoglalót készít; 



b) A kormánymegbízott vezetésével és főigazgató irányításával ellátja a 

szakigazgatási szerveknek a Humánpolitikai Főosztály feladat- és 

hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását; 



c) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 

által meghatározottak szerint előmozdítja a központi közszolgálati 

nyilvántartás hatékony működését és adattartalmának a Kormányhivatal 

szakigazgatási szervei feladatával összefüggő használatát, illetve ellenőrzi a 

nyilvántartás adatainak védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését; 

d) Előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a rendvédelmi 

szervek és a NAV kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi 

szervei vezetőinek kinevezésére és felmentésére irányuló javaslatokat. 

e) Együttműködik a Pénzügyi Főosztállyal a létszám- és bérgazdálkodással 

kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 


