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I. A projekt által érintett feladatok/ügycsoportok kereteit meghatározó jogsza-

bályok listája feladatonként/ügycsoportonként 

 

I.1. Teljesítmény-menedzselés egyéni és szervezeti szinten 

 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, 

 10/2013. (I. 21.) Kormányrendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelés-

ről, 

 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményér-

tékeléséről, 

 148/2012. (VII.6.) Korm. rendelet a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellá-

tó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól. 

 

I.2. A kormányhivatalok, szakmai irányítószervek és szakigazgatási szervek kö-

zötti kommunikáció folyamata 

 

 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kor-

mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról (Ksztv.), 

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval ösz-

szefüggő törvénymódosításokról (Khtv.), 

 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet a fővárosi, megyei kormányhivatalokról. 

 

I.3. Az okmányirodákban történő pénzügyi tranzakciók folyamata 

 

 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.) , 

 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, 

 227/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektro-

nikus fizetési eszközökről, 

 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), 

 368/201. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-

sáról (Ávr.), 

 14/2012. (V.11.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Gazdálko-

dási Keretszabályairól, 

 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 

törvények módosításáról, 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.). 

 

I.4. Közfoglalkoztatás igazolása közvetlen elektronikus úton 

 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
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 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.), 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), 

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsoló-

dó, valamint egyéb törvények módosításáról, 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.), 

 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküli-

ek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát 

keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatás-

ról, 

 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásá-

ról, 

 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehaj-

tásáról, 

 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai 

irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről, 

 169/2011.(VIII. 24.) Korm. rendelet a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási adat-

bázisról, 

 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkozta-

tási garantált bér megállapításáról, 

 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatá-

sokról, 

 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 

1141/2013. (III. 21.) Korm. határozata a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes 

döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5) Korm. határozat módosításá-

ról, 

 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltsé-

gének illetékességéről, 

 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az 

azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról, 

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról. 
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I.5. Belső mozgatási bizonylatok számának csökkentése, elektronikus úton tör-

ténő kezelése 

 

 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.), 

 249/2000 (XII.24) Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és 

könyvvezetési sajátosságairól, 

 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehaj-

tásáról, 

 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.), 

 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről, 

 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgál-

tatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról, 

 14/2012. (V.11.) KIM utasítás a főváros és megyei kormányhivatalok Gazdálkodá-

si Keretszabályzatáról. 

 

I.6. Törvényességi felügyeletre érkező önkormányzati jegyzőkönyvek, rendele-

tek érkeztetése, iktatása, Nemzeti Jogszabálytár működtetése 

 

 Magyarország Alaptörvénye, 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.), 

 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról, 

 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőköny-

veknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének 

rendjéről, 

 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról, 

 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről, 

 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről, 

 20/2013. (VI.25.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes 

Iratkezelési Szabályzatáról. 

 

I.7. Helyi önkormányzatok gazdálkodása ellenőrzésének kezdeményezésével 

kapcsolatos eljárás az Állami Számvevőszéknél 

 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.), 

 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi fel-

ügyeletének részletes szabályairól. 
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I.8. 8 millió Ft alatti beszerzési folyamat 

 

 14/2012. (V.11.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Gazdálko-

dási Keretszabályzatáról, 

 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.), 

 1036/2012. (II.21.) kormány határozat a 2012 és 2013. évi költségvetési hiánycél 

biztosításához szükséges további intézkedésekről, 

 168/2004. (V.24.) kormányrendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, 

valamint a központi beszerző feladat és hatásköréről, 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságáról, 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht), 

 368/2011. XII.31 Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 

(Ávr), 

 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról, 

 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi meg-

változásával kapcsolatos feladatokról, 

 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről. 

 

I.9. Megyei államigazgatási kollégium működése 

 

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval ösz-

szefüggő törvénymódosításokról (Khtv.), 

 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 

(Khr.). 

 

I.10. Gépjármű igénykezelő rendszer, gépjárműhasználat rendjének működése 

 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), 

 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehaj-

tásáról, 

 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű- felelősségbiztosításról, 

 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 

 60/1992. (IV.1) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, 

erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag –fogyasztásának iga-

zolás nélkül elszámolható mértékéről, 

 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 

 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet a közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizs-

gálatáról, 
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 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizeten-

dő, megtett úttal arányos díjról, 

 25/2013.(V.31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíj köteles utakról, 

 14/2012. (V.11.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Gazdálko-

dási Keretszabályzatáról. 

 

I.11. Irattározás elektronikus kezelése 

 

 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag 

védelméről, 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről, 

 20/2013. (VI.25) KIM utasítás a Fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes 

iratkezelési szabályzatáról, 

 78/2012.(XII.28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári ter-

vének kiadásáról, 

 90/2010 (III.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, 

valamint a minősített adat kezelésének rendjéről. 

 

I.12. Együttműködés és a nyilvántartott adatok átadása az egyes szakigazgatási 

szervek között 

 

 Magyarország Alaptörvénye, 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról, 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.), 

 2007. évi CI. törvény a döntés előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetősé-

gének biztosításáról, 

 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

 1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozat az állami nyilvántartásokban jogszabály 

alapján nyilvántartandó adatok körének átláthatóságát, az állami nyilvántartások 

hatékonyságát biztosító, és a változás bejelentés egyszerűsítését szolgáló kor-

mányzati intézkedésekről. 

 

I.13. Peres ügyek intézése (szakma és a peres képviselet közötti kapcsolat, a 

peres eljárások esetén a perképviseleti osztály (szakigazgatási szervek együtt-

működése) 

 

 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.), 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.), 

 1983. évi 3. törvényerejű rendelet a jogtanácsosi tevékenységről, 
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 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval ösz-

szefüggő törvénymódosításokról (Khtv.), 

 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról (SZMSZ). 

 

I.14. Belföldi jogsegély folyamata (megkereső és megkeresett szervként) 

 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.). 

 

I. 15. Szabadságengedélyezés folyamata, szabadság-kiadás gyakorlata, tervezé-

se 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.), 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.). 

 

I.16. Kötelezettségvállalás rendje 

 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), 

 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről (Kbt.), 

 368/2011. XII.31 Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 

(Ávr.), 

 14/201 (V.11.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodási 

keretszabályzatáról. 

 

I.17. Kapcsolattartás a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal 

 

 Magyarország Alaptörvénye, 

 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.), 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdí-

tásáról, 

 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kér-

déseiről, 

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval ösz-

szefüggő törvénymódosításokról (Khtv.), 

 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

 3/2013. (I.18.) Kim utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról, 

javascript:q001.dlg.winlist.swalistsel(2)
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 119/2012. (VI.26.) Kormány rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi fel-

ügyeletének részletes szabályairól, 

 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőköny-

veknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének 

rendjéről, 

 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 

törvények módosításáról, 

 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, 

 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgá-

ról, 

 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről, 

 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról. 

 

I.18. Belső ellenőrzési tervek vizsgálata, összehasonlítása 

 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), 

 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrend-

szeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.). 

 

I.19. Ügysegédek képzésének, továbbképzésének folyamata 

 

 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről,  

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval ösz-

szefüggő törvénymódosításokról (Khtv.), 

 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalok-

ról. 

 

I.20. Rehabilitációs ügyintézési, valamint a foglalkozási rehabilitációs szakértői 

munkafolyamat felülvizsgálata 

 

 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

és egyes törvények módosításáról (Mmtv.), 

 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról, 

 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes sza-

bályokról, 

 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről, 

 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, 

valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek fel-

adat- és hatásköréről. 
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II. Főbb jogi rendelkezések összefoglalása feladatonként/ügycsoportonként 

felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként 

 

II.1. Teljesítmény-menedzselés egyéni és szervezeti szinten 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a kimondja, hogy: 

„(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlege-

lési jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés). 

(2) A teljesítményértékelésnek vannak kötelező és ajánlott elemei. 

(3) Legalább kettő teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztvise-

lő minősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően 

kell. 

(4) A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető. 

(5) A minősítés alapján szakértői, illetve vezetői utánpótlás adatbázisba helyezhető a 

kormánytisztviselő. 

(6) A teljesítményértékelés, minősítés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításá-

nak, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt a kormánytisztvi-

selő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet. 

(7) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a telje-

sítményértékelés lefolytatásának elősegítése érdekében módszertani ajánlást ad ki. 

(8) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter - a helyi 

önkormányzatok tekintetében a megyei, fővárosi kormányhivatalok útján - ellenőrzi a 

teljesítményértékelésre, minősítésre vonatkozó szabályok és módszertan betartását.” 

 

A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM 

rendelet, továbbá a hivatkozott jogszabályhelyek biztosítanak jogszabályi alapot a hiva-

tali szervezetben dolgozó kormánytisztviselők éves teljesítményének értékelésére. A tel-

jesítményértékelés komplex folyamat, amelyben a vezető a munkaév kezdetén kitűzött 

célokat év végén értékeli. Az értékelés olyan munkáltatói intézkedésnek minősül, amely 

a munkaügyeket tárgyaló bíróság előtt megtámadható, így az abban foglalt megállapítá-

soknak pontosnak, a valóságnak megfelelőnek kell lenniük. Másrészt ezen intézkedés 

alapján lehet a kiváló munkát végzett kormánytisztviselő következő évi bérét meghatáro-

zott %-ban eltéríteni, így az egyéni és közvetetten a szervezeti teljesítmény-

menedzsment egyik legfontosabb ösztönző funkciójaként értékelhető. 

 

A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésé-

nek szabályairól szóló 148/2012. (VII.6.) Kormányrendelet alapján az egyablakos integ-

rált ügyfélszolgálat megteremtésének egyik feltétele a megfelelő humánerő-forrás bizto-

sítása. A Jó Állam, az ügyfélbarát és az ügyek megoldásában motivált munkaerő kivá-
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lasztását, képzését, a képzésükben szerepet játszó állami szervek feladatait rendezi a 

hivatkozott rendelet. 

 

II.2. A kormányhivatalok, szakmai irányítószervek és szakigazgatási szervek 

közötti kommunikáció folyamata 

 

A Ksztv. 2. § (1) bekezdés a)-i) pontok és a 4.§ a), b) és c) pontjai tartalmazzák az ál-

lamigazgatási szervek irányításának jogi eszközeit. 

 

„2. § (1) ahol jogszabály államigazgatási szerv irányítását említi, azon törvény eltérő 

rendelkezése hiányában a következő hatáskörök együttesét kell érteni: 

a) az államigazgatási szerv alapítása, átalakítása, valamint megszüntetése, 

b) az államigazgatási szerv vezetésére kinevezés, vezetői megbízás adása, az államigaz-

gatási szerv vezetőjének felmentése, a vezetői megbízás visszavonása, és - ha törvény 

vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - az államigazgatási szerv vezetőjével 

kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 

c) az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági 

és pénzügyi ellenőrzése, 

d) az államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, 

e) az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás le-

folytatására való utasítás, 

f) jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes 

vagy utólagos jóváhagyása, 

g) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 

h) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés, 

i) az államigazgatási szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános 

adatok, valamint a b), c) és e)-h) pont szerinti irányítási hatáskörök gyakorlásához szük-

séges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.” 

 

Ugyanezen jogszabály 4. § szerint: „ha jogszabály államigazgatási szerv felügyeletét em-

líti, azon 

a) - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a 2. § (1) bekezdés b) pontjában, 

b) a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában és 

c) - kizárólag az a) és b) ponttal összefüggésben - a 2. § (1) bekezdés h) és i) pontjában 

meghatározott hatáskörök együttesét kell érteni.” 

 

A Khtv. 6-8.§-ai értelmében: 

 

„6. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározott elté-

résekkel a Kormány a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján irányítja. 
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(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében - a kormányhivatal alapítása, a 

kormánymegbízott kinevezése és felmentése kivételével - a Ksztv. 2. § (1) bekezdés a), 

b) és d) pontjában meghatározott, valamint a hatékonysági és a pénzügyi ellenőrzési 

hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gyakorolja. 

(3) Kormányrendelet a törzshivatal irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatá-

rozott csoportjaival összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-g) pontjában meghatá-

rozott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatáskörök közül egyese-

ket vagy ezek mindegyikét valamely, a Kormány által rendeletben meghatározott köz-

ponti államigazgatási szerv vezetője gyakorolja. 

(4) A szakigazgatási szerv tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-g) pontjában meg-

határozott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a Kor-

mány által rendeletben meghatározott központi államigazgatási szerv vezetője (a továb-

biakban: szakmai irányító szerv vezetője) gyakorolja. 

7. § (1) A kormánymegbízott a szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésére és felmen-

tésére vonatkozó hatáskörét a szakmai irányító szerv vezetőjének egyetértésével gyako-

rolja. 

(2) Kormányrendelet a szakigazgatási szerv tekintetében rendelkezhet úgy, hogy a 

Ksztv. 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti hatásköröket a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszter, valamint a szakmai irányító szerv vezetője is gyakorolhat-

ja. 

(3) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító szerv vezetőjének 

közreműködésével a fővárosi és megyei kormányhivatal bármely tevékenysége tekinte-

tében törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést folytathat le. 

(4) A szakmai irányító szerv vezetője a szakigazgatási szerv tevékenysége tekintetében a 

közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést 

folytathat le. 

8. § A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter ellátja a központi államigazgatási szer-

vek területi szervei feletti, jogszabályban szereplő, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

által végzett ellenőrzés szakmai irányítását, és ennek keretében gyakorolja a szakmai 

irányító szerv vezetőjének jogait.” 

 

Az idézett szabályhely tartalmaz rendelkezéseket a Ksztv.-ben definiált irányítási és fel-

ügyeleti eszközök gyakorlásának címzettjeire, emellett az egyes viszonyokat részletesen 

szabályozó jogi normák megalkotására tartalmaz főbb szabályokat, illetve ad felhatalma-

zást. 

 

A fővárosi, megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 4.§ -6. 

§-ai alábbiak szerint rendelkeznek: 

„4. § (1) A törzshivatal hatáskörébe e kormányrendelet és külön jogszabályok alapján 

tartozó államigazgatási ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, vala-
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mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a 

továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket 

azon központi államigazgatási szerv vezetője gyakorolja, melyet kormányrendelet az 

adott államigazgatási feladatért felelős központi szervként meghatároz. 

(2) A törzshivatal hatáskörébe e kormányrendelet és külön jogszabályok alapján tartozó 

államigazgatási ügyek tekintetében a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést az (1) 

bekezdésben meghatározott szakmai irányító szerv vezetője a közigazgatás-szervezésért 

felelős miniszter bevonásával folytatja le. 

(3) A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter ellátja a helyi 

önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai 

törvényességi felügyeletének a szakmai irányítását, melynek keretében gyakorolja a 

Ksztv. 2. § (1) bekezdés g)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket. 

(4) A területfejlesztésért felelős miniszter ellátja a fejlesztési tanácsok törvényességi fel-

ügyeletének a szakmai irányítását, melynek keretében gyakorolja a törvényességi és 

szakszerűségi ellenőrzést, és a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g)-h) pontjaiban meghatározott 

hatásköröket. 

(5) Az oktatásért felelős miniszter ellátja a közoktatási feladatok szakmai irányítását, 

ennek keretében gyakorolja a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést, valamint a 

Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott hatásköröket. 

(6) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter - a helyi és nemzetiségi önkormányzat-

ok, valamint a helyi önkormányzatok társulásainak törvényességi felügyelete, a fejleszté-

si tanácsok törvényességi felügyelete és a közigazgatási hatósági ügyek kivételével - 

meghatározott ügyben - a szakigazgatási szervet érintő ügyben a szakmai irányító szerv 

egyidejű tájékoztatása mellett - bejelentésre, illetve kérelemre az illetékességgel rendel-

kező fővárosi és megyei kormányhivatal helyett másik fővárosi és megyei kormányhiva-

talt jelölhet ki eljárásra. 

5. § A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok bevonásával kezdeményezi és ellenőrzi 

a) a több ágazatot érintő közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtá-

sának területi összehangolását, valamint 

b) a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok 

területi összehangolását. 

6. § (1) A szakigazgatási szervek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök - a Ksztv. 

2. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve - gyakorlására jogosult 

szakmai irányító szerv vezetőjét a szakigazgatási szerv feladat- és hatáskörét szabályozó 

külön kormányrendelet határozza meg. 
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(2) A szakigazgatási szervek tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h)-i) pontjaiban 

meghatározott hatáskört a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter is gyakorolhatja. 

(3) A szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználá-

sának szabályszerűségét a szakmai irányító szerv vezetője törvényességi ellenőrzés ke-

retében, hatékonysági vizsgálatát a szakmai irányító szerv vezetője a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszter közreműködésével végzi. 

(4) A szakmai irányító szerv vezetője írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat a fel-

adatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről, a megvalósítás szerve-

zeti és intézményi feltételeire vonatkozó javaslatairól, valamint - a szakigazgatási szer-

vek vezetőinek meghívásával egyidejűleg - az e szervek vezetői részére tartandó szak-

mai értekezletekről. 

(…) 

(6) A szakmai irányító szerv vezetője gondoskodik a szakmai irányítása alá tartozó szak-

igazgatási szervek által végzett ellenőrzések összehangolásáról. 

(7) A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál alkalmazott és a szakmai mun-

kával összefüggő, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) 

Korm. rendelet 1. melléklet III. pontja szerinti biztonsági okmányok egységessége érde-

kében kibocsátói feladatokat a szakigazgatási szervek és az azok szakmai irányítása alá 

tartozó járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervek tekintetében a szakigazgatási 

szervek szakmai irányító szervei látják el és viselik az ezzel kapcsolatosan felmerülő költ-

ségeket. A biztonsági okmányokon a fővárosi és megyei kormányhivatal, a járási (fővá-

rosi kerületi) hivatal, valamint a szakigazgatási szerv, vagy a járási (fővárosi kerületi) 

szakigazgatási szerv nevét fel kell tüntetni.” 

 

A tételesen idézett jogszabályokból egyrészt visszatükröződik a KIM miniszternek a kor-

mányhivatalok szakmai irányításában és felügyeletében betöltött központi szerepe. 

Ugyanakkor egyértelmű szabályokat tartalmaz a kormányhivatal szakigazgatási szervei-

nek irányítási és felügyeleti viszonyrendszerére.  

 

Ugyanezen Korm. rendelet 6. § (5) és (5a) bekezdései alapján: 

„(5) A szakmai irányító szerv vezetője a fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális 

működését, költségvetését, személyi állományát, létszámát, a kormánymegbízott, a fő-

igazgató és az igazgató feladatkörét érintő megkereséseket, tájékoztatókat, valamint a 

tervezett szakszerűségi és törvényességi ellenőrzésről szóló tájékoztatót a 

közigazgatásszervezésért felelős miniszter útján juttatja el a fővárosi, megyei kormány-

hivataloknak. 

(5a) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (5) bekezdésben foglalt kérdésekben a 

szakmai irányító szerv részére szóló tájékoztatást, megkeresést, beleértve az ágazatokat 

érintő javaslatokat is, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján juttatja el a 

szakmai irányító szerv vezetőjének.” 
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A hivatkozott Kormányrendeleti szabály, a 6. § (5) bekezdése egyértelműen rögzíti a 

kormányhivatalok központi funkcionális irányításának menetét, a szakigazgatási irányító 

szervek vezetőinek ezzel kapcsolatos kötelezettségét, a KIM miniszter, mint központi 

koordinátor szerepét. 

 

A kétirányú kommunikáció jogi eszközének tekinthetjük az előbbiekben hivatkozott 

Korm. rendelet 10.§-ában szabályozott, a kormánymegbízott által a kormányhivatal elő-

ző évi tevékenységét bemutató összegző beszámolóját is. 

 

II.3. Az okmányirodákban történő pénzügyi tranzakciók folyamata 

 

A Számv. tv. 14-16. §-ai meghatározzák a számviteli alapelveket, míg 160-169. §-ai a 

könyvvezetés, bizonylatolás alapvető szabályait tartalmazzák. Az államháztartás szerve-

zetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. 

(XII.24.) Korm. rendelet 14. §-26.§-ai rendelkeznek a könyvviteli mérleg tartalmára vo-

natkozó szabályokról, míg a könyvviteli mérlegben szereplő eszközök és források értéke-

léséről a 32-36. §-ok rendelkeznek. A költségvetési szervek számlakeretére vonatkozó 

szabályokat e rendelet 47-48. §-ai tartalmazzák. Az okmányirodákban történő pénzügyi 

tranzakciók folyamatában alkalmazandó továbbá a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 

2009. évi LXXXV. törvény 28. §, 29. §-55. §, 63. §-64. §-ai, a pénzforgalom lebonyolítá-

sáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 3. §, 25. §-34. §, 36. §-37. §, 39. §, 42-47. 

§-ai, az Áht 7. §-11. §, 36. §-38. §, 79. §-80. §-ai, az Ávr. 3. §-14. §, 45. §-60. §, 124. 

§-127. §-ai; a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosí-

tásáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 56. §, 60. §, 89. §-ai, valamint az Itv. 1. §, 3. §, 4. 

§-5. §, 24. §-27. §, 28. §-33. §, 68. §-72. §, 76. §-77. §-ai, és a Mellékletének IX, XXXI. 

pontjai. 

 

II.4. Közfoglalkoztatás igazolása közvetlen elektronikus úton 

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tör-

vény, 57/B. § (1) bekezdése rendelkezik a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis 

létrehozásáról: 

„Az állami foglalkoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság az Szt. szerint foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra jogosult személyekről, rehabilitációs ellátásban részesülő sze-

mélyekről, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevő személyekről a munkaerőpiaci 

helyzetük javítása, a közfoglalkoztatásban való részvételük biztosítása, a közfoglalkozta-

tás megszervezése, a közfoglalkoztatás feltételeinek biztosítása, a közfoglalkoztatásért 

felelős miniszter, az állami foglakoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság, valamint a 

jegyző ezzel összefüggő feladatai eredményes ellátásának elősegítése, továbbá a szociá-

lis ellátásokra való jogosultságot megállapító törvényben meghatározott jogosultsági fel-

tételek fennállásának ellenőrzése céljából elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiak-

ban: adatbázis).” 
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A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 

rendelet 1-9. §-ai határozzák meg az adatbázisra vonatkozó általános rendelkezéseket, a 

jegyző valamint a munkaügyi központ adatbázissal kapcsolatos, valamint az adatbázis 

felhasználásával ellátott feladatait, valamint az adatbázis működtetésére vonatkozó sza-

bályokat. 

 

II.5. Belső mozgatási bizonylatok számának csökkentése, elektronikus úton tör-

ténő kezelése 

 

A Számv. tv. 166. §-a definiálja a bizonylat fogalmát: „Bizonylat minden olyan a gazdál-

kodó által kiállított, készített külső vagy belső okmány (pl. számla) függetlenül annak 

nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyil-

vántartására készítettek és annak megtörtént hitelt érdemlően bizonyították.” 

A szigorú számadású bizonylatok körét a Számv. tv. határozza meg. „168.§ (1) A kész-

pénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági események-

hez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát 

és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét 

meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizet-

ni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú 

számadási kötelezettség alá kell vonni. (2) A szigorú számadási kötelezettség a bizonyla-

tot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. (3) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, 

nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek 

olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását.”  

Bizonylat kiállítható papír alapon illetve elektronikus formában is. 

- Papír alapú bizonylat: kiállítható számlatömbből és gépi számlázás útján. A számítás-

technikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla (gépi számlázás) és számlázóprogram 

részletes szabályairól a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet előírásai rendelkeznek. 

- Elektronikus bizonylat (elektronikus számla): abban az esetben bocsátható ki, ha azt 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesítik (PKI) 

vagy EDI rendszeren keresztül készül.  

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bi-

zonylatok megőrzési idejét legalább 8 évben határozza meg, amelyeket az éves zárás 

befejezéséig a feldolgozás helyén kell tárolni. Az éves zárást követően a bizonylatokat 

irattározni kell a megőrzési határidőig (alapbizonylat: 8 év; beszámoló és az azt alátá-

masztó bizonylatok: 10 év; bér-, munkaügyi és társadalombiztosítási bizonylatok: 50 

év). A megőrzési idő alatt biztosítani kell az adatok olvashatóságát, illetve ki kell zárni a 

törlődés, véletlen megsemmisülés, sérülés lehetőségét, továbbá a jogosulatlan hozzáfé-

rés esélyét. Elektronikus adatoknál nemcsak az adatokat kell megőrizni, hanem a szoft-

vert és a szükséges hardvert is. 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mla_%28bizonylat%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%B3program
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=PM_rendelet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektronikus_sz%C3%A1mla
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=PKI&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/EDI
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mviteli_t%C3%B6rv%C3%A9ny
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II.6. Törvényességi felügyeletre érkező önkormányzati jegyzőkönyvek, rendele-

tek érkeztetése, iktatása, Nemzeti Jogszabálytár működtetése 

 

Magyarország Alaptörvényének 34. cikk (4) bekezdése kimondja, hogy „A Kormány a 

fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletét.” 

 

Az Alaptörvény 32.cikk (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy „A helyi önkormányzat az 

önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati 

rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja, kezdeményez-

heti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.” 

 

Az önkormányzati rendeletek kihirdetésére, aláírására vonatkozó szabályokat a Mötv. 

51.§ (2) bekezdése, és 52.§ (2) bekezdése tartalmazza. A Nemzeti Jogszabálytár létre-

hozásáról a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29.§-a rendelkezik, a részletes 

szabályok a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben ta-

lálhatóak meg. Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és me-

gyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjét a 23/2012. (IV. 25.) KIM 

rendelet határozza meg, míg az egységes iratkezelési szabályzat kiadásáról a közokirat-

okról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tör-

vény, 10.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezik. 

 

A kapcsolódó további jogszabályi rendelkezéseket a közfeladatot ellátó szervek iratkeze-

lésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 2.§, 7-8.§, 

17., 18., 34.§ (1)-(4) bekezdései., 39-43.§-ai, valamint a fővárosi és megyei kormányhi-

vatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 20/2013. (VI.25.) KIM utasítás 4.§, 

24.§, valamint 28-30.§-ai tartalmazzák. 

 

II.7. Helyi önkormányzatok gazdálkodása ellenőrzésének kezdeményezésével 

kapcsolatos eljárás az Állami Számvevőszéknél 

 

A Mötv. 132. § (1) j) pontja alapján: 

„A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptör-

vényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl: 

j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az 

Állami Számvevőszéknél;” 

 

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 

119/2012. (VI. 26.) Korm. rend. 2. § (3) bekezdése szerint: „A fővárosi és megyei kor-

mányhivatal törvényességi felhívás kibocsátása nélkül kezdeményezheti az Állami Szám-

vevőszéknél a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását, mellyel 

egyidejűleg a kezdeményezés másolatát az érintett helyi önkormányzatnak megküldi.” 
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II.8. 8 millió Ft alatti beszerzési folyamat 

 

A Kormány számára a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolyta-

tásának elrendelésére a Kbt. 23.§-a teremt lehetőséget. A 2012 és 2013. évi költségve-

tési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) 

kormány határozat 6-7. pontjai rendelkeznek a kormány irányítása alá tartozó fejezetek 

esetében a beszerzési tilalomról, illetve a tilalom alóli kivételekről, és a tilalom részbeni 

feloldásának szabályairól. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a közpon-

ti beszerző feladat és hatásköréről szóló 168/2004. (V.24.) kormányrendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza az országosan kiemelt termékek jegyzékét. Az információs önren-

delkezési jogról és az információszabadságáról 2011. évi CXII. törvény 33. § (2) bekez-

dés d) pontja határozza meg a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus közzé-

tételi kötelezettségét. Ennek tartalmát a 8 millió forint alatti beszerzések tekintetében az 

1. melléklet (Általános közzétételi lista) III. pontjának (Gazdálkodási adatok) 4. alpontja 

határozza meg. A folyamatban alkalmazandók továbbá az Áht. vonatkozó rendelkezései. 

 

II.9. Megyei államigazgatási kollégium működése 

 

A Khtv. 16. § (1) bekezdése alapján a kormányzati feladatok területi végrehajtásának 

elősegítése, összehangolása a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladata. Ugyanezen 

jogszabályhely (3)-(4) bekezdései meghatározzák a kormányhivatal koordinációs és el-

lenőrzési jogkörének alanyait. A Khtv. 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek a megyei 

államigazgatási kollégium létrehozása, tagjainak meghatározása tekintetében. A kor-

mányhivatal területi államigazgatási szerveket és államigazgatási feladatokat ellátó terü-

leti szerveket és személyeket érintő jogköreit a Khtv. 18-19. §-ai határozzák meg. A Khr. 

12-14. §-ai részletezik a kormányhivatal koordinációs jogkörének további tartalmi eleme-

it, a kormánymegbízott kollégium létrehozásával kapcsolatos feladatait és a megyei ál-

lamigazgatási kollégium feladatait. 

 

II.10. Gépjármű igénykezelő rendszer, gépjárműhasználat rendjének működése 

 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 14/2012.(V.11.) KIM utasításában kiadott Gaz-

dálkodási Keretszabályzat melléklete III. fejezet 10. pontjában szabályozta a kormányhi-

vatalok tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, valamint az általa bármilyen jogcímen 

üzemeltetett gépjárművek, továbbá a külön engedély alapján hivatali célra használt ma-

gángépjárművek üzemeltetési, nyilvántartási, tárolási szabályait, üzemanyag költség 

elszámolásának rendjét. E rendeletben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a He-

ves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja évente utasítást ad ki. 

 

II.11. Irattározás elektronikus kezelése 

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 4-7. §-ai határozzák meg az irattári és levéltári anyag védelmének általá-
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nos szabályait. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, 59-63. §-ai rendelkeznek az irattári anyag 

kezelése, dokumentálása tekintetében papír alapú és elektronikus iratok esetén. A Fővá-

rosi és megyei kormányhivatalok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 20/2013. 

(VI.25) KIM utasítás, 4. §-a alapján kerülnek kiadásra a fővárosi és megyei kormányhi-

vatalok egyedi iratkezelési szabályzatai. A 78/2012.(XII.28.) BM rendelet rendelkezik az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról, mely jogszabály az ön-

kormányzatok egyedi iratkezelési szabályzatainak kötelező mellékletét képezi. A minősí-

tett adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás vonatkozá-

sában az irányadó szabályozás a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a 

minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010 (III.26.) Korm. rendelet 56-57. §-

aiban található meg. 

 

II.12. Együttműködés és a nyilvántartott adatok átadása az egyes szakigazgatá-

si szervek között 

 

Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2)-(3) bekezdései alapján: 

„(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez. 

(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog 

érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi.” 

 

A közigazgatási hatósági eljárások során irányadó adatkezelési szabályokat a Ket. 17. §-

a tartalmazza. 

 

E jogszabályhely (1) bekezdése kimondja, hogy: „A hatósági eljárás tartama alatt - külö-

nösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szer-

kesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik 

arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a további-

akban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy 

tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.” 

 

II.13. Peres ügyek intézése (szakma és a peres képviselet közötti kapcsolat, a 

peres eljárások esetén a perképviseleti osztály (szakigazgatási szervek együtt-

működése) 

 

A Khtv. 3. § (1) illetve (3) bekezdései értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

és szakigazgatási szerveik egy költségvetési szervet képeznek: 

„(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett 

szervezeti egységekből (a továbbiakban: törzshivatal), ágazati szakigazgatási szervekből 

(a továbbiakban: szakigazgatási szerv) és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi 

hivatalokból (a továbbiakban együtt: járási hivatal) áll. 
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(3)A törzshivatal, a szakigazgatási szervek és a járási hivatalok egy költségvetési szervet 

képeznek.” 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek. 

 

Az előbbiekből következik, hogy polgári és munkajogi perekben perbeli jogképességgel a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint költségvetési szervek rendelkeznek, képvise-

letüket – figyelemmel az SZMSZ-ben foglalatkara is - a Jogi és Perképviseleti Osztályok 

látják el. 

 

A Khtv. 5.§ (2) bekezdése kimondja „a szakigazgatási szerv, járási hivatal, továbbá járási 

szakigazgatási szerv a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja”.   

 

A fentiekből adódóan a közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálata tárgyában induló 

közigazgatási peres és nemperes eljárásokban már az egyes szakigazgatási szervek, 

mint közigazgatási feladatot és hatáskört gyakorló szervek is perbeli jogképességgel ren-

delkeznek, így önállóan perelhetők. Peres képviseletüket fő szabály szerint maguk látják 

el, a törzshivatal tekintetében e feladat ellátása a Hatósági Főosztályok feladata. 

 

II. 14. Belföldi jogsegély folyamata (megkereső és megkeresett szervként) 

 

A Ket. alábbiakban idézésre kerülő rendelkezései értelmében: 

 

„26. § (1) Jogsegélyt akkor lehet kérni, ha 

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cse-

lekményt elvégezni, 

b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, vagy 

c) az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb 

állami, önkormányzati szerv vagy - ha törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi 

- egyéb szerv vagy személy rendelkezik. 

(4) A megkeresett szerv vagy személy csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben fog-

laltak teljesítését, ha az jogszabályba ütközik. Ha a jogsegély nyújtására más szerv jogo-

sult, a megkeresett szerv vagy személy a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a 

megkeresés megérkezésétől számított öt napon belül e szervhez továbbítja, és erről egy-

idejűleg tájékoztatja a megkereső hatóságot. 

(5) A megkeresést a belföldi jogsegélynek a megkeresett szervhez történő beérkezését 

követően 

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott esetben tizenöt napon belül, 

b) az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben nyolc napon belül, 

d) ha a megkeresésben kért adat elektronikusan rögzített nyilvántartásban áll rendelke-

zésre, és a hatóságok közötti elektronikus kapcsolattartás nem kizárt, öt napon belül 

kell teljesíteni. 
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(6) A megkeresett szerv vezetője az (5) bekezdés szerinti határidőt - az (5) bekezdés d) 

pontjában foglalt határidő kivételével - annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalom-

mal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. A megkeresett szerv az eljárási ha-

táridő meghosszabbításáról szóló végzését közli a megkereső hatósággal és az ügyféllel. 

(7) Ha a megkeresett szerv vagy személy határidőre nem teljesíti a megkeresést, a meg-

kereső hatóság - határidő tűzésével - tájékoztatást kér a megkeresett szervtől vagy 

személytől ennek okáról. Ha a megkeresett szerv vagy személy nem teljesíti a tájékozta-

tást, illetve az eljárási cselekmény elvégzésére irányuló megkeresés teljesítését továbbra 

is megtagadja vagy elmulasztja, akkor a megkereső hatóság - az (1) bekezdés c) pont-

jában foglalt esetet kivéve - jogosult a megkeresett szerv vagy személy egyidejű értesí-

tése mellett az eljárási cselekményt elvégezni, továbbá ha a megkeresett szerv vagy 

személy felügyeleti szervvel rendelkező hatóság, akkor felügyeleti eljárást kezdeményez, 

egyéb esetben jelzi a mulasztást a szerv vezetőjének. A felügyeleti szerv tizenöt napon 

belül intézkedik.” 

 

A jogintézmény lényege, hogy az eljárás gyorsítása, költséghatékonyabbá tétele érdeké-

ben az eljáró hatóság valamely eljárási cselekmény elvégzése, adat beszerzése érdeké-

ben egy másik szervet, vagy személyt (eljárásában meghozott végzéssel) keres meg, 

amely, a jogsegély megkeresést – amennyiben az nem ütközik jogszabályba – határidőn 

belül teljesíteni köteles. 

 

II. 15. Szabadságengedélyezés folyamata, szabadság-kiadás gyakorlata, terve-

zése 

 

A kormánytisztviselőnek járó szabadság (alap- és pótszabadság) mértékére, kiadására, 

és a kapcsolódó nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat a Kktv. 100. § - 115. §-ai sza-

bályozzák, ideértve az igazgatási szünetre, betegszabadságra, szülési és fizetés nélküli 

szabadságra vonatkozó normákat is. Ugyanezen szabályok a munkavállalókra az Mt. 

115-134. §-aiban találhatóak meg. 

 

II. 16. Kötelezettségvállalás rendje 

 

Az Áht. 2.§ o) pontja határozza meg a kötelezettségvállalás fogalmát: „kötelezettségvál-

lalás a kiadási előirányzatok, és – ha jogszabály azt lehetővé teszi – a 49. § szerinti le-

bonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre 

bocsátott összeg terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására 

irányuló – vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.” 

 

Az Ávr. 13.§ (2) a) pontja alapján a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban 

rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabá-

lyozott kérdéseket,– így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazo-

lása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs 
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részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, az 

ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső 

előírásokat, feltételeket. 

 

A költségvetés végrehajtásának általános szabályairól szóló fejezetek tartalmazzák mind 

az Áht-ban, mind az Ávr-ben a kötelezettségvállalás és ellenjegyzésre vonatkozós jog-

szabályi előírásokat. (Áht. 36-37. §-ai, Ávr. 45-56. §-ai). 

 

A 14/2012. (V.11.) KIM utasítás 35-36, illetve 39-40. §-ai az alábbiak szerint szabályoz-

zák a kormányhivatalok kötelezettségvállalását: 

 

„35. § Az Ávr. 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kötelezettségvállalásra a kor-

mánymegbízott, mint a költségvetési szerv vezetője, a szakigazgatási szerv vezetője, 

vagy az általuk írásban felhatalmazott, a kormányhivatal alkalmazásában álló személy-

írásban jogosult. 

A szakigazgatási szervek vezetői a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű elő-

irányzat, az elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő 

szerve, törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében vállalhatnak kötelezett-

séget. Az Ávr. 59. §-a alapján ugyanezen szabályokat kell alkalmazni az utalványozásra 

is. 

36. § Az Ávr. 55. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kötelezettségvállalás pénzügyi 

ellenjegyzésére, érvényesítésre – a (3) bekezdésben meghatározott végzettséggel ren-

delkező – gazdasági vezető vagy az erre kijelölt szervezeti egység vezetője vagy az álta-

luk írásban kijelölt, a kormányhivatal alkalmazásában álló személy jogosult. 

38. § Az Ávr. 60. §-a szerint a kötelezettségvállaló, ellenjegyző, érvényesítő, teljesítést 

igazoló és utalványozó személyek esetén az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat kell 

alkalmazni: 

a) a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekin-

tetében azonos személy nem lehet, 

b) az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a köte-

lezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel, 

c) kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 

igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ma-

gyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 

39. § A kormányhivatal a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés iga-

zolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyek és aláírás-mintájuk napra-

készségét a vonatkozó belső szabályzatában foglaltak szerint köteles biztosítani. 

40. § A kormánymegbízott a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, teljesítés 

igazolás rendjének részletszabályait – ide értve a jogosultak körének, jogaiknak és köte-

lezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kereteknek, valamint az eljárás formai és tartalmi 

elemei, a folyamatba épített ellenőrzés részletszabályainak a meghatározását – belső 

szabályzatban köteles rögzíteni.” 
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II.17. Kapcsolattartás a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal 

 

Magyarország Alaptörvénye felsorolja az önkormányzatok alkotmányos feladat- és hatás-

köreit, amelyek a helyi önkormányzás lényegét írják le. A feladat- és hatáskörök között 

legjelentősebb a jogalkotási jogkör. A törvényesség biztosítása a kormányhivatalok fel-

adata. 

 

A Mötv. a Kormány feladatkörébe telepítette a helyi önkormányzatok törvényességi fel-

ügyeletének biztosítását, amely a kormányhivatalok útján valósul meg. A törvény 132 – 

142. §-ai részletesen szabályozzák a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eszközeit, 

és annak terjedelmét a javaslattételi jogtól egészen a perindítási jogig.  

 

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 

119/2012. (VI.26.) Kormány rendelet meghatározza a törvényességi felügyelet során 

alkalmazható kapcsolattartási módokat. 

 

Az Alaptörvény XXIX. cikke kimondja, hogy: 

„(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nem-

zetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és 

megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhaszná-

lathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolá-

sához és az anyanyelvű oktatáshoz. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak 

létre.” 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletének rendjével egyező tartalommal és módon látja el a nemzeti-

ségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét a kormányhivatal.   

 

E törvény 2. § 2. pontja szerint: 

„nemzetiségi önkormányzat: 

törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi for-

mában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján e tör-

vény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosult-

ságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a fel-

adat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek települési, területi vagy országos 

szinten történő önálló intézésére jön létre;” 

 

II.18. Belső ellenőrzési tervek vizsgálata, összehasonlítása 

 

Az Áht. 70. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

„(1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének 

biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést 
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végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvet-

lenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi 

meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet 

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, 

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolato-

san a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaré-

kosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott 

köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogsza-

bályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a 

közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költ-

ségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezenkívül más tevékenységbe nem von-

ható be. 

(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti 

titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, 

kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat 

védelmére vonatkozó előírások betartásával. 

(4) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért 

felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenységek folytatását 

az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen 

előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzett-

séggel és gyakorlattal. 

(5) Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására 

engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett 

a) természetes személyazonosító adatát, 

b) nyilvántartási számát, 

c) lakcímét vagy tartózkodási helyének címét, 

d) értesítési címét, 

e) telefonszámát, 

f) elektronikus elérhetőségét, 

g) felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevelének számát, a kiállító intézmény nevét 

és a kiállítás keltét, 

h) egyéb képesítéseinek megnevezését, az ezen képesítést igazoló oklevél vagy bizonyít-

vány számát, a kiállító intézmény nevét, a kiállítás keltét, 

i) a szakmai gyakorlat időtartamát vagy a gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentum 

meglétére vonatkozó utalást, és 

j) a kötelező szakmai továbbképzésen történő részvétel idejét. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatok közül a belső ellenőr nyilvántartási száma, 

neve és választása alapján az (5) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott adatainak 
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egyike nyilvános, ezen adatokról bárki tájékoztatást kaphat. A nyilvántartásba vételt 

végző szervezet a nyilvántartásban szereplő belső ellenőr nyilvános adatait honlapján 

nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános adatokról a nyilvántartásba vételt 

végző szervezettől bárki tájékoztatást kaphasson. 

(7) A nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való törlés szabályait az állam-

háztartásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A nyilvántartásból törölt termé-

szetes személyek adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet a törlést követő tíz 

évig köteles megőrizni.” 

 

A Bkr. irányadó rendelkezései: 

„19. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 

függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron 

kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

29. § (1) Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázat-

elemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani út-

mutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet ké-

szít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

30. § (1) A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - össz-

hangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó 

stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza: 

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 

b) a belső kontrollrendszer általános értékelését; 

c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 

e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek 

tekintetében; 

f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakori-

ságot. 

(2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni. 

31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - ösz-

szeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés 

alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőfor-

rásokon kell alapulnia. 

(3) Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az 

éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövi-

debb időn belül ellenőrizni kell. 

(4) Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének ösz-

szefoglaló bemutatását; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 

c) az ellenőrzések célját; 
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d) az ellenőrizendő időszakot; 

e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 

f) az ellenőrzések típusát; 

g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 

i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 

j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 

k) a képzésekre tervezett kapacitást; 

l) az egyéb tevékenységeket. 

(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjé-

nek egyetértésével módosíthatja. 

(6) Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv veze-

tője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni.” 

 

A Bkr. 52. § (6) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter minden év 

szeptember 15-ig közzéteszi az ún. Terv és Beszámoló Útmutatót, amely tartalmazza az 

éves ellenőrzési terv iratmintáját is. 

 

II.19. Ügysegédek képzésének, továbbképzésének folyamata 

 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 

1.§-a határozza meg a rendelet hatálya alá tartozó szerveket. A Khtv. 9/A. alcíme alatt 

találhatóak meg a járási hivatalokra vonatkozó legalapvetőbb szabályok, míg a települési 

ügysegédek tekintetében a járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalokról szóló 218/2012. 

(VIII.13.) Korm. rendelet 1.§-a, és 11. §-a tartalmaz rendelkezéseket. 

 

II. 20. Rehabilitációs ügyintézési, valamint a foglalkozási rehabilitációs szakértői 

munkafolyamat felülvizsgálata 

 

Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálandó munkafolyamat valójában két különböző, bár 

egymáshoz kapcsolódó folyamatot takar, a vonatkozó főbb jogszabályi rendelkezések 

összefoglalására ennek megfelelően kerül sor. 

 

Rehabilitációs ügyintézési munkafolyamat: 

 

Az Mmtv. 1.§ (2) bekezdés 9.) pontja értelmében: „rehabilitáció: orvosi, szociális, képzé-

si, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megvál-

tozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen 

történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő 

munkahelyen történő elhelyezés biztosítása;” 

 

Mmtv. 4. §-a szerint: „A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy rehabili-

tációs ellátásra jogosult.” 
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Mmtv. 6. § (1) bekezdése alapján: „A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott 

munkaképességű személy 

a) a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra (a továb-

biakban: rehabilitációs szolgáltatás), valamint 

b) pénzbeli ellátásra (a továbbiakban: rehabilitációs pénzbeli ellátás) 

jogosult. 

(2) A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs hatósággal történő 

együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt 

kötelezettségeket. 

(3) A (2) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség keretében a rehabilitációs ellá-

tásban részesülő személy köteles 

a) a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megje-

lenni, 

b) értesítési kötelezettségét teljesíteni, 

c) aktívan munkahelyet keresni, 

d) a felajánlott 

da) rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni, 

db) megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és 

dc) megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás 

keretében történő foglalkoztatást is.” 

 

A komplex rehabilitációval összefüggésben felmerülő foglalkozási és szociális rehabilitáci-

ós szükségletek és a hozzájuk kapcsolódó rehabilitációs szolgáltatásokat, illetve a rehabi-

litációs ellátásban részesülő személyek együttműködési kötelezettségeit a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A 16.§-tól a 19/A. §-ig terjedő részei, valamint az 1-

es számú melléklete határozza meg. 

 

Foglalkozási rehabilitációs szakértői munkafolyamat: 

 

Az Mmtv. 15. § (1)-(2) bekezdései kimondják, hogy 

„(1) A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja a kérelmező 

egészségi állapotának százalékos mértékét, a rehabilitálhatóságot, és a megváltozott 

munkaképességű személy rehabilitálhatósága esetén rehabilitációs javaslatot készít. 

(2) A rehabilitációs javaslatban meg kell állapítani a rehabilitáció lehetséges irányát, a 

rehabilitációs szükségleteket, továbbá a rehabilitációhoz szükséges időtartamot. A reha-

bilitációs hatóság a rehabilitáció lehetséges irányaként meghatározza azokat a foglalko-

zásokat, foglalkozási alcsoportokat, foglalkozási csoportokat, amelyek ellátására az érin-

tett személy alkalmas, vagy a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét követően - a 

rehabilitációs hatóság által meghatározott feltételek fennállása esetén - alkalmas lehet. A 

foglalkozások, foglalkozási alcsoportok, foglalkozási csoportok meghatározása a Foglalko-

zások Egységes Osztályozási Rendszerének figyelembevételével történik.” 
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Mmtv. 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „Foglalkozási rehabilitációs szakértőként 

- az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység 

végzésére jogosult szakértő kivételével - kizárólag az a személy jogosult eljárni, aki 

a) büntetlen előéletű, 

b) nem áll foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozás-

tól eltiltás alatt és 

c) megfelel a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter rendeletében 

meghatározott egyéb feltételeknek.” 

 

A 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet.16. § (4) bekezéde alapján a komplex minősítés so-

rán a szakértői bizottság 

„a) legalább két tagja orvosszakértő, 

b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértő, 

c) legalább egy tagja szociális szakértő.” 

 

A 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a komplex minősítés során 

„a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizs-

gálatát az 1. melléklet szerint, 

b) a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatát a 2. melléklet szerint, 

c) a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát a 3. melléklet szerint 

kell elvégezni.” 

 

 

 


