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A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) 

MvM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) Melléklete 31. § (5) bekezdése alapján a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) ügyrendjét az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

Az ügyrend célja 

 

1. §  

A Kormányhivatal önálló és nem önálló szervezeti egységei (a továbbiakban együtt: szervezeti 

egység) feladat- és hatáskörének meghatározása, munkafolyamatainak leírása, létszámának 

meghatározása, működési rendjének meghatározása, a szakkérdés vizsgálatában történő 

együttműködés részletszabályainak megállapítása, a kormánytisztviselők – ide értve a vezetői 

munkakört betöltő kormánytisztviselőket is –, a kormányzati ügykezelők és a munkavállalók feladat- és 

hatáskörének leírása, helyettesítési rendjének meghatározása, a Kormányhivatalon belüli és azon 

kívüli kapcsolattartás módjának, valamint a munka és ügyfélfogadás rendjének szabályozása. 

 

 

A kormányhivatal megnevezése, adatai, elérhet ősége 

 

2. §  

Megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Rövidítése: GYMSMKH 

Székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32. 

Postafiók címe: 9002 Győr, Pf. 415 

Alapító okirat kelte és száma: 2015. április 14., TER-2/211/62/2015. 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000 

Adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08 

Statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08 

PIR törzsszáma: 789301 

 

 

Az ügyrend hatálya 

 

3. §  

Az ügyrend hatálya a kormánymegbízottra, a Kormányhivatal kormánytisztviselőire, kormányzati 

ügykezelőire, munkavállalóira terjed ki. 

 

A Kormányhivatal szervezeti felépítése 

 

4. §  

A Kormányhivatal kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási 

hivatalokra (a továbbiakban együtt: önálló szervezeti egység) tagozódik.  
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

 
 Szervezeti egység megjelölése Létszámadatok 
 Főosztály, önálló osztály  Létszám Összesen 
1.  Kormánymegbízotti Kabinet   10 
2. Belső Ellenőrzési Osztály   4 
3. Védelmi Bizottsági Titkárság   1 

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

1 

Fogyasztóvédelmi Osztály 16 
Közlekedési Osztály 28 
Útügyi Osztály 20 

4. 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Osztály 

29 

95  

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

4 

Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti 
Osztály 

19 

Járványügyi és Állatvédelmi 
Osztály 

7 

Földművelésügyi Osztály 13 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 21 

5. 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály 

Vetőmag Felügyeleti Osztály 8 

73 

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

- 

Egészségfejlesztési, 
Közegészségügyi és Járványügyi 
Osztály 

19 

Egészségügyi Igazgatási, 
Elemzési és Támogató Osztály  

15 

6. Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi és 
Sugáregészségügyi Decentrum 

34 

69 

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

2 

Családtámogatási Osztály 1. 18 
Családtámogatási Osztály 2. 17 
Egészségbiztosítási Osztály 1. 38 
Egészségbiztosítási Osztály 2. 27 
Nyilvántartási és Ellenőrzési 
Osztály 

31 

Nyugdíj-megállapítási és 
Adategyeztetési Osztály 1. 

25 

Nyugdíj-megállapítási és 
Adategyeztetési Osztály 2. 

20 

7. 
Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 
Osztály  20 

199 

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

- 

Igazságügyi Osztály 23 
8. 

Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztály 30 

54 

Főosztályvezető 1 9. Foglalkoztatási Főosztály 

Főosztályvezető közvetlen 2 

55 
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vezetése alatt álló személyek 
Közfoglalkoztatási Osztály 6 
Munkaerőpiaci és Alapkezelő 
Osztály 

24 

Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztály 

22 

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

2 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői 
Osztály  

20 

Környezetvédelmi Hatósági és 
Komplex Engedélyezési Osztály  

35 

10. 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály  

Környezetvédelmi Mérőközpont 29 

87 

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

- 

Ingatlan-nyilvántartási  Osztály 8 
11. Földhivatali Főosztály 

Földmérési és Földügyi Osztály  6 

15 

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

1 

Építésügyi Osztály 14 
Hatósági Osztály 16 
Oktatási Osztály 11 

12. 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály  

Törvényességi Felügyeleti Osztály 12 

55  

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

4 

Pénzügyi és Számviteli Osztály 33 
Beszerzési, Beruházási és 
Üzemeltetési Osztály 40 

Informatikai Osztály 11 

13. 
Pénzügyi és Gazdálkodási 
Főosztály 

Támogatási és Bérgazdálkodási 
Osztály 

20 

109 

Főosztályvezető 1 
Főosztályvezető közvetlen 
vezetése alatt álló személyek 

1 

Humánpolitikai és Jogi Osztály 19 
14. Jogi és Koordinációs Főosztály 

Koordinációs és Szervezési 
Osztály  

14 

35 

 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai  

 Szervezeti egység megjelölése Létszámadatok 
  Létszám Összesen 

 Hivatalvezető 1  
Hivatalvezető közvetlen vezetése 
alatt álló személyek 

3 

Kormányablak Osztály 12 
Hatósági és Gyámügyi Osztály 18 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

10 

Foglalkoztatási Osztály 5 
Földhivatali Osztály 15 

1. Csornai Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály 7 

71 
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Hivatalvezető 1 
Hivatalvezető közvetlen vezetése 
alatt álló személyek 

2 

Kormányablak Osztály 66 
Hatósági Osztály 1. 16 
Hatósági Osztály 2. 14 
Gyámügyi Osztály 29 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

12 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

20 

Foglalkoztatási Osztály 22 
Földhivatali Osztály 48 

2. Győri Járási Hivatal  

Népegészségügyi Osztály 26 

256 

Hivatalvezető 1 
Hivatalvezető közvetlen vezetése 
alatt álló személyek 

1 

Kormányablak Osztály 8 
Hatósági és Gyámügyi Osztály 19 
Foglalkoztatási Osztály 6 

3. Kapuvári Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 10 

45 

Hivatalvezető 1 
Hivatalvezető közvetlen vezetése 
alatt álló személyek 1 

Kormányablak Osztály 22 
Hatósági Osztály 18 
Gyámügyi Osztály 13 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

7 

Építésügyi Osztály 8 
Foglalkoztatási Osztály 9 
Földhivatali Osztály  27 

4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály 10 

116 

Hivatalvezető 1 
Hivatalvezető közvetlen vezetése 
alatt álló személyek 

1 

Kormányablak Osztály 10 
5. Pannonhalmi Járási Hivatal 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 10 

22 

Hivatalvezető 1 
Hivatalvezető közvetlen vezetése 
alatt álló személyek 

- 

Kormányablak és Okmányirodai 
Osztály 

35 

Hatósági Osztály 27 
Gyámügyi Osztály 18 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 7 

Építésügyi Osztály 7 
Foglalkoztatási Osztály 8 
Földhivatali Osztály 30 

6. Soproni Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály 14 

147 

Hivatalvezető 1 
Hivatalvezető közvetlen vezetése 
alatt álló személyek 

1 

Kormányablak Osztály 6 
7. 

Téti Járási Hivatal 

Hatósági és Gyámügyi Osztály 9 
 

17 
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II. Fejezet 

A Kormányhivatal vezetése 

 

A helyettesítés rendje 

 

5. §  

(1) A Kormánymegbízott általános helyettese a Főigazgató. 

(2) A Főigazgatót távollét vagy akadályoztatás esetén az Igazgató helyettesíti.  

(3) Az Igazgatót távollét vagy akadályoztatás esetén a Kormánymegbízotti Kabinet vezetője 

helyettesíti. 

(4) A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetőinek távolléte, 

akadályoztatása esetén a helyettesítési rend az alábbiak szerint alakul: 

a) A főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes vagy a főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető, 

ennek hiányában a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető 

felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt elsősorban vezetői munkakört betöltő 

kormánytisztviselő helyettesíti. 

b) A főosztályvezető-helyettest vezetői feladatai ellátásban a főosztályvezető által kijelölt, a főosztály 

állományába tartozó főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető, szakmai feladatai ellátásában 

főosztályvezető által kijelölt, a főosztály állományába tartozó főosztályvezető-helyettes, 

osztályvezető vagy kormánytisztviselő helyettesíti. 

c) Az osztályvezető helyettesítését a vezetői feladatai ellátásában a főosztályvezető által kijelölt, a 

főosztály állományába tartozó osztályvezető, szakmai feladatai ellátásában a főosztályvezető által 

kijelölt, a főosztály állományába tartozó osztályvezető, vagy kormánytisztviselő látja el. 

d) A Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető helyettesítését teljes jogkörrel a főosztályvezető-

helyettes látja el.  

e) A Belső Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének helyettesítését a vezetői feladatok ellátásában a 

kormánymegbízott által kijelölt, a Belső Ellenőrzési Osztály állományába tartozó 

kormánytisztviselő látja el. 

f) A Kormánymegbízotti Kabinet osztályvezetőjének helyettesítését a kormánymegbízott által 

kijelölt, a Kormánymegbízotti Kabinet állományába tartozó kormánytisztviselő látja el.  

(5) A járási hivatalvezetőt távollét vagy akadályoztatás esetén a járási hivatalvezető-helyettes, ennek 

hiányában a járási hivatalvezető által kijelölt, vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő helyettesíti. 

(6) A járási hivatalvezető-helyettest távollét vagy akadályoztatás esetén a járási hivatalvezető által 

kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő helyettesíti.  

(7) A járási hivatal osztályvezetőjének helyettesítését a járási hivatalvezető által kijelölt, a járási 

hivatal állományába tartozó kormánytisztviselő látja el. 

(8) A járási hivatal járási tiszti főorvosát a járási hivatalvezetők közti megállapodásban kijelölt másik 

járási hivatal járási tiszti főorvosa, a járási hivatal járási főállatorvosát a több éves szakmai gyakorlattal 

rendelkező állatorvos kormánytisztviselője vagy a járási hivatalvezetők közti megállapodásban kijelölt 

másik járási hivatal járási főállatorvosa helyettesíti.  
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A Kormánymegbízott 

 

6. §  

A Kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként 

a) vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja annak jogszabályokban meghatározott feladat- és 

hatásköreit, és ellátja annak közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait; 

b) ellátja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit; 

c) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv 

vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat; 

d) biztosítja a kormányhivatal szervezeti egységei feladatellátásának feltételeit; 

e) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről; 

f) gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a 

belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről; 

g) koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben 

és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, 

kezdeményezi a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés 

felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi felelőst; 

h) ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen jelen szervezeti és 

működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat; 

i) gondoskodik a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és 

korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, ennek 

érdekében integritás tanácsadót jelöl ki; 

j) ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról 

szóló rendeletben meghatározott honvédelmi feladatokat. 

 

A Főigazgató 

7. §  

A Főigazgató  

a) vezeti a kormányhivatal hivatali szervezetét; 

b) gondoskodik a Kormánymegbízott által meghatározott keretek és feltételek között a 

kormányhivatal szakmai feladatellátásáról; 

c) gondoskodik a funkcionális feladatok ellátásáról; 

d) munkáltatói jogokat gyakorol az Igazgató felett (a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás 

megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével); 

e) koordinálja a kormánymegbízotti normatív utasítások és belső szabályzatok elkészítését; 

f) gyakorolja a Kormánymegbízott által a Kiadmányozási Szabályzatban átruházott munkáltatói 

jogokat; 

g) elkészíti az Igazgató, a főosztályvezetők, önálló osztályvezetők és járási hivatalvezetők 

munkaköri leírását, valamint e vezetők tekintetében értékelő vezetőként jár el; 

h) gondoskodik az intézményi munkaterv, a hatósági ellenőrzési terv, az összevont ellenőrzési terv 

elkészítéséről;  

i) gondoskodik a központi államigazgatási szervek felé történő határidős adatszolgáltatások 

elkészítéséről, valamint feladatok végrehajtásáról; 

j) gondoskodik a kormányhivatali beszámoló, egyéb beszámolók, jelentések elkészítéséről; 

k) koordinálja az adatvédelemmel, a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos és az 

elektronikus információszabadságból eredő feladatokat az adatvédelmi felelős útján; 
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l) szignálja az önálló szervezeti egységre a kormányhivatal elektronikus postáját; 

m) tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Államigazgatási Kollégiumnak; 

n) közreműködik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi 

összehangolásában; 

o) ellátja a jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, SzMSz-ben, a kormányhivatal 

egyéb belső szabályzatában, valamint a munkaköri leírásban meghatározott egyéb feladatokat; 

p) koordinálja az uniós forrásból finanszírozott projektek végrehajtását.  

 

Az Igazgató 

8. §  

Az Igazgató 

a) a Főigazgató általános helyettese; 

b) segíti a főigazgató munkáját; 

c) ellátja a jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, kormányhivatalra vonatkozó 

normatív utasításban, a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat; 

d) gondoskodik a jogszabálytervezetek és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei 

véleményezésének összehangolásáról; 

e) közreműködik a kormánymegbízotti normatív utasítások és belső szabályzatok elkészítésében, 

hatályosításában; 

f) közreműködik az előszignálásban; 

g) szignálja az önálló szervezeti egységre a kormányhivatal papíralapú postáját; 

h) részt vesz a meghatározott projektek koordinálásában; 

i) részt vesz a Kormánymegbízott lakossági kapcsolattartásában. 

 

 

A gazdasági vezet ő 

9. §  

(1) A gazdasági vezető - a 12. §-ban meghatározottakon túl – az alábbi feladatokat látja el: 

a) közvetlenül vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 

b) gazdasági intézkedéseket hoz, 

c) a költségvetési tervezéssel, rendszeres és éves beszámolással, információszolgáltatással 

kapcsolatos tevékenység koordinálása, 

d) előirányzat módosítás kezdeményezése, 

e) a Kormányhivatal költségvetésében megtervezett feladatok gazdaságos megoldásának 

feltételeiről való gondoskodás, 

f) a gazdálkodásra és pénzügyekre vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása, a 

gazdálkodási folyamatok szabályszerűségének biztosítása, a bizonylati és okmányfegyelem 

érvényesítése, 

g) a költségvetési előirányzatok teljesítésének rendszeres ellenőrzése, 

h) közreműködik a szerződések, egyéb megállapodások elkészítésében, véleményezésében, 

valamint ellenjegyzésében, 

i) gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról. 

(2) A Kormányhivatal gazdasági vezetője a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője. 
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A járási hivatalvezet ő 

10. §  

A járási hivatalvezető: 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól és a 

főigazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti, valamint ellenőrzi tartalmi és formai 

szempontból a járási hivatal munkáját, 

b) szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, az ügyintézést, továbbá biztosítja 

az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, 

c) gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit, 

d) dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben, 

e) szignálja a járási hivatal papíralapú és elektronikus postáját, kialakítja a munkamegosztást az 

osztályvezetők között, és megszervezi a járási hivatalon belül a dolgozók közötti arányos 

munkamegosztást a képesítési előírások figyelembevételével, 

f) a jogszabályokban, normatív utasításokban, továbbá a kormánymegbízott, a főigazgató által 

meghatározottak szerint beszámolót, jelentést, statisztikát készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl, 

illetve közreműködik a beszámolók, jelentések, tájékoztatók készítésében, valamint az 

adatszolgáltatásokban, 

g) közreműködik az Ügyrend, a Kiadmányozási szabályzat, valamint a normatív utasítások és az 

egyéb belső szabályzatok elkészítésében a kormánymegbízott és a főigazgató utasítása szerint, 

h) elkészíti a járási hivatal tekintetében az ellenőrzési tervet, az intézményi munkatervet, az egyéni 

képzési terveket, 

i) gyakorolja a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói tekintetében 

a munkáltató jogokat, 

j) gondoskodik a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói 

munkaköri leírásának elkészítéséről, továbbá a munkafegyelem fenntartásáról, 

k) értékelő vezetőként elvégzi a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) 

Kormányrendeletben meghatározottak szerint a közszolgálati egyéni teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos feladatokat, 

l) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 

m) járási hivatalvezetői értekezletet tart egyrészt az osztályvezetők, másrészt a járási hivatal 

kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői részére, 

n) tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Államigazgatási Kollégiumnak, részt vesz a Kollégium 

ülésein, munkájában, 

o) részt vesz kijelölés alapján a kormánymegbízott és a főigazgató által létrehozott munkacsoport 

munkájában. 

 

A járási hivatalvezet ő-helyettes 

 

11. §  

A járási hivatalvezető-helyettes feladata: 

a) a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető munkájának 

segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése, 

b) a járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás, 

c) jogi, szakmai segítség nyújtása a járási hivatal osztályai számára, 
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d) a járási hivatal osztályai által előkészített normatív utasítás és belső szabályzattervezet 

jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata, 

e) ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 

feladatai ellátásában, 

f) az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  

 

A főosztályvezet ő 

 

12. §  

A főosztályvezető 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól és a 

főigazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti, valamint ellenőrzi tartalmi és formai 

szempontból a főosztály munkáját, 

b) szervezi és ellenőrzi a főosztály feladatainak végrehajtását, az ügyintézést, továbbá biztosítja az 

ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, 

c) dönt a főosztály feladatkörébe utalt ügyekben, 

d) gyakorolja a Kormányhivatalhoz címzett, a főosztály feladatkörébe tartozó átruházott 

hatásköröket, 

e) ellenőrzi tartalmi és formai szempontból, valamint szignójával ellátja a főosztály által készített, a 

kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató által kiadmányozandó intézkedést, közbenső 

intézkedést, döntést, valamint egyéb iratot, 

f) szignálja a főosztály papíralapú és elektronikus postáját, kialakítja a munkamegosztást az 

osztályvezetők között, és megszervezi a főosztályon belül a dolgozók közötti arányos 

munkamegosztást a képesítési előírások figyelembevételével, 

g) a jogszabályokban, normatív utasításokban, továbbá a kormánymegbízott, a főigazgató által 

meghatározottak szerint beszámolót, jelentést, statisztikát készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl, 

illetve közreműködik a beszámolók, jelentések, tájékoztatók készítésében, valamint az 

adatszolgáltatásokban, 

h) közreműködik az Ügyrend, a Kiadmányozási szabályzat, valamint az egyéb szabályzatok 

elkészítésében a kormánymegbízott és a főigazgató utasítása szerit, 

i) elkészíti a főosztály tekintetében az ellenőrzési tervet, az intézményi munkatervet, az egyéni 

képzési terveket, 

j) gyakorolja a főosztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói tekintetében a 

kormánymegbízott által átruházott munkáltató jogokat, 

k) gondoskodik a főosztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói munkaköri 

leírásának elkészítéséről, továbbá a munkafegyelem fenntartásáról. 

l) értékelő vezetőként elvégzi a 10/2013. (I. 21.) kormányrendeletben meghatározottak szerint a 

közszolgálati egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatokat, 

m) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 

n) főosztályvezetői értekezletet tart egyrészt az osztályvezetők, másrészt a főosztály 

kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői részére, 

o) tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Államigazgatási Kollégiumnak, részt vesz a Kollégium 

ülésein, munkájában, 

p) részt vesz kijelölés alapján a kormánymegbízott és a főigazgató által létrehozott munkacsoport 

munkájában. 
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A főosztályvezet ő-helyettes 

 

13. §  

A főosztályvezető-helyettes 

a) a főosztályvezető távolléte, tartós akadályoztatása esetén annak utasítása szerint helyettesíti a 

főosztályvezetőt, 

b) segíti a főosztályvezetőt a főosztály vezetésében, a főosztály feladatai ellátásának 

megszervezésében, ellenőrzésében. 

 

Az önálló osztály vezet ője 

 

14. §  

Az önálló osztály osztályvezetője 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól és a 

főigazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti, valamint ellenőrzi tartalmi és formai 

szempontból az osztály munkáját, 

b) szervezi és ellenőrzi az osztály feladatainak végrehajtását, az ügyintézést, továbbá biztosítja az 

ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, 

c) dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, 

d) gyakorolja a Kormányhivatalhoz címzett, az osztály feladatkörébe tartozó átruházott hatásköröket, 

e) ellenőrzi tartalmi és formai szempontból, valamint szignójával ellátja az osztály által készített, a 

kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató által kiadmányozandó intézkedést, közbenső 

intézkedést, döntést, valamint egyéb iratot, 

f) szignálja az osztályra szignált papír alapú és elektronikus postát, kialakítja a munkamegosztást az 

osztály ügyintézői között, és megszervezi az osztályon belül a dolgozók közötti arányos 

munkamegosztást a képesítési előírások figyelembevételével, 

g) a jogszabályokban, normatív utasításokban, továbbá a kormánymegbízott, a főigazgató által 

meghatározottak szerint beszámolót, jelentést, statisztikát készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl, 

illetve közreműködik a beszámolók, jelentések, tájékoztatók készítésében, valamint az 

adatszolgáltatásokban, 

h) közreműködik az Ügyrend, a Kiadmányozási szabályzat, valamint az egyéb szabályzatok 

elkészítésében a kormánymegbízott és a főigazgató utasítása szerit, 

i) elkészíti az osztály tekintetében az ellenőrzési tervet, az intézményi munkatervet, az egyéni 

képzési terveket. 

j) gyakorolja az osztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői tekintetében a 

kormánymegbízott által átruházott munkáltató jogokat, 

k) gondoskodik az osztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói munkaköri 

leírásának elkészítéséről, továbbá a munkafegyelem fenntartásáról. 

l) értékelő vezetőként elvégzi a 10/2013. (I. 21.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint a 

közszolgálati egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatokat, 

m) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 

n) osztályvezetői értekezletet tart az osztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői részére, 

o) részt vesz kijelölés alapján a kormánymegbízott és a főigazgató által létrehozott munkacsoport 

munkájában. 
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A nem önálló osztály vezet ője 

 

15. §  

A nem önálló osztály vezetője 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, a 

főigazgatótól, valamint a főosztályvezetőtől/járási hivatalvezetőtől kapott utasítás és iránymutatás 

alapján vezeti, valamint ellenőrzi tartalmi és formai szempontból az osztály munkáját, 

b) szervezi és ellenőrzi az osztály feladatainak végrehajtását, az ügyintézést, továbbá biztosítja az 

ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, 

c) dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, 

d) gyakorolja a Kormányhivatalhoz címzett, az osztály feladatkörébe tartozó átruházott hatásköröket, 

e) ellenőrzi tartalmi és formai szempontból, valamint szignójával ellátja az osztály által készített, a 

kormánymegbízott, a főigazgató, igazgató és a főosztályvezető/járási hivatalvezető által 

kiadmányozandó intézkedést, közbenső intézkedést, döntést, valamint egyéb iratot, 

f) szignálja az osztályra szignált papír alapú és elektronikus postát, kialakítja a munkamegosztást 

az osztály ügyintézői között, és megszervezi az osztályon belül a dolgozók közötti arányos 

munkamegosztást a képesítési előírások figyelembevételével, 

g) a jogszabályokban, normatív utasításokban, továbbá a kormánymegbízott, a főigazgató, valamint 

a főosztályvezető/járási hivatalvezető által meghatározottak szerint beszámolót, jelentést, 

statisztikát készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl, illetve közreműködik a beszámolók, 

jelentések, tájékoztatók készítésében, valamint az adatszolgáltatásokban, 

h) közreműködik az Ügyrend, a Kiadmányozási szabályzat, valamint az egyéb szabályzatok 

elkészítésében a kormánymegbízott, a főigazgató és a főosztályvezető/járási hivatalvezető 

utasítása szerint, 

i) elkészíti az osztály tekintetében az ellenőrzési tervet, az intézményi munkatervet, az egyéni 

képzési terveket, 

j) gyakorolja az osztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói tekintetében a 

kormánymegbízott/járási hivatalvezető által átruházott munkáltató jogokat, 

k) az osztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói tekintetében elkészíti a 

munkaköri leírásokat, továbbá gondoskodik a munkafegyelem fenntartásáról, 

l) értékelő vezetőként elvégzi a 10/2013. (I. 21.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint a 

közszolgálati egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatokat, 

m) osztályvezetői értekezletet tart az osztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, 

munkavállalói részére. 

n) részt vesz kijelölés alapján a kormánymegbízott és a főigazgató által létrehozott munkacsoport 

munkájában, 

o) figyelemmel kíséri az eljárási, ügyintézési határidők betartását, továbbá megteszi a szükséges 

intézkedéseket a határidők tartása végett. 
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III. Fejezet 

A Kormányhivatal tájékoztatási és döntés-el őkészítési fórumai 

 

16. §  

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok SzMSz Melléklete 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumain túl a Kormányhivatalnál az alábbi tájékoztatási 

fórumok keretében történik a szervezeten belüli információ-áramlás biztosítása: 

a) főosztályvezetői értekezlet, 

b) osztályvezetői értekezlet, 

c) munkaértekezlet. 

(2) A főosztályvezető az osztályvezetők és/vagy a főosztály kormánytisztviselői, kormányzati 

ügykezelői, munkavállalói számára, az osztályvezető az osztály kormánytisztviselői, kormányzati 

ügykezelői, munkavállalói számára legalább havonta egyszer, illetve szükség szerinti 

gyakorisággal főosztályvezetői, illetve osztályvezetői értekezletet tart. Az emlékeztető 

elkészítésével megbízott kormánytisztviselő a főosztályvezető, illetve osztályvezető 

iránymutatása szerint gondoskodik az emlékeztető elektronikus úton történő továbbításáról a 

meghívott kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók részére. 

(3) A főosztályvezetői értekezletről, a Kormánymegbízotti Kabinet és a Belső Ellenőrzési Osztály 

esetén az osztályvezetői értekezletről készült emlékeztetőt az értekezlet megtartását követő 8 

napon belül meg kell küldeni a kormánymegbízottnak. Az osztályvezetői értekezletről készült 

emlékeztetőt az értekezlet megtartását követő 8 napon belül meg kell küldeni a járási 

hivatalvezetőnek, illetve a főosztályvezetőnek. 

(4) A főosztályvezető, illetve az osztályvezető a Főosztály, illetve az Osztály feladatkörébe tartozó 

tárgykörben munkaértekezletet tarthat a Főosztály, illetve az Osztály adott szakterületen érintett 

kormánytisztviselőinek részvételével. 

(5) A főigazgató és a járási hivatalvezető az emlékeztetőt az értekezlet megtartását követő 8 napon 

belül megküldi a kormánymegbízottnak.  

 

IV. Fejezet 

A kormányhivatal m űködésével kapcsolatos rendelkezések 

 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó különös szabályok  

 

17. §  

 (1) A Kormányhivatal szervezeti egységei a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés 

vizsgálatában kötelesek együttműködni egymással. 

(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan – törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott – szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel 

rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll a Kormányhivatal főosztályának rendelkezésére, a 

főosztályvezető a szakkérdés véleményezésére közvetlenül megkeresi az azzal rendelkező önálló 

szervezeti egység vezetőjét. 

(3) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan – törvényben, vagy kormányrendeletben – 

meghatározott szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel 

rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll a járási hivatal osztályának rendelkezésére, a járási 

hivatal vezetője utasítja az azzal rendelkező másik osztályának vezetőjét, vagy közvetlenül megkeresi 

a humán-, illetve tárgyi erőforrással rendelkező főosztály, vagy másik járási hivatal vezetőjét. 
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(4) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan – törvényben, vagy kormányrendeletben – 

meghatározott szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel 

rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás a főosztály másik osztályának rendelkezésére áll, a 

főosztályvezető a szakkérdés vizsgálatára utasítja az azzal rendelkező másik osztály vezetőjét. 

(5) A vizsgálatot kérő önálló szervezeti egység vezetője elsősorban elektronikus úton keresi meg a 

másik önálló szervezeti egység vezetőjét. 

(6) Az (5) bekezdést megfelelően alkalmazni kell a (3)-(4) bekezdésben foglalt eljárás során. 

(7) Az ügy elbírálása szempontjából szükséges hiánypótlási felhívást – a kiadmányozási 

szabályzatban meghatározottak szerint – az eljáró szervezeti egység vagy ügyintéző a szakkérdést 

vizsgáló szervezeti egységgel történő konzultációt követően bocsátja ki a Ket.-ben meghatározott 

határidőn belül. 

(8) A szakkérdés vizsgálatára irányuló utasítás, valamint megkeresés tartalmazza: 

a) a vizsgálatot kérő szervezeti egység megnevezését; 

b) a megvizsgálni kért szakkérdést; 

c) annak a szervezeti egységnek a megnevezését, amelynek a szakmai ismerettel rendelkező 

humán, illetve tárgyi erőforrás a rendelkezésére áll; 

d) a szakkérdés vizsgálatára – a megkeresést előterjesztő szervezeti egység javaslata alapján 

– megállapított határidőt. 

(9) A megkeresett önálló szervezeti egység vezetője – elektronikus úton – haladéktalanul tájékoztatja 

a szakkérdés vizsgálatában részt vevő ügyintéző személyéről a megkereső önálló szervezeti egység 

vezetőjét. 

(10) A szakkérdés vizsgálata során a kormánytisztviselő a megkereső önálló szervezeti egység 

vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni. 

(11) A kormánytisztviselő szakkérdés vizsgálata alapján készített véleménye tartalmazza: 

a) a nevét, elérhetőségét, szervezeti egységének megnevezését, 

b) a szakkérdéssel kapcsolatos véleményét és azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján 

a véleményét kialakította, különös tekintettel az előírt feltételekre vonatkozóan, valamint 

c) az aláírását 

(12) Ha a szakkérdést vizsgáló kormánytisztviselőnek olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, 

amely  

a) ideiglenes biztosítási intézkedést; 

b) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását; 

c) az eljárás megszüntetését; 

d) az eljárás felfüggesztését; 

e) hiánypótlási felhívás kibocsátását; vagy 

f) az eljárás akadályozása jogkövetkezményeinek alkalmazását 

teszi szükségessé, erről haladéktalanul tájékoztatja a megkereső önálló szervezeti egység vezetőjét. 

(13) A szakkérdést vizsgáló kormánytisztviselő a szakkérdéssel kapcsolatos véleményét az önálló 

szervezeti egység vezetője útján, elektronikus úton küldi meg a megkereső önálló szervezeti egység 

vezetőjének. 

(14) A megkereső önálló szervezeti egység vezetője a kiadmányozott döntés elektronikus példányát 

az eljárást lezáró döntés kiadmányozását követően – haladéktalanul – elektronikus úton megküldi a 

megkeresett önálló szervezeti egység vezetőjének. 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházások során felmerül ő 

szakkérdések vizsgálatára vonatkozó speciális szabá lyok 

 

18. §  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatban felmerülő 

szakkérdések vizsgálatára a 17. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni, azzal, hogy a 

szakkérdés véleményezésére irányuló kérelmet soron kívül köteles előterjeszteni a szervezeti egység 

vezetője, valamint a szakkérdés elbírálására irányuló intézkedést soron kívül meg kell tennie a 

kormánymegbízottnak, valamint a járási hivatal vezetőjének. 

 

V. Fejezet 

A Kormányhivatal feladatai 

 

19. §  

A Kormánymegbízotti Kabinet ellátja a kabinet feladatokat. 

 

20. §  

A Belső Ellenőrzési Osztály ellátja a belső ellenőrzési feladatokat. 

 

21. §  

A Védelmi Bizottság Titkársága ellátja a védelmi igazgatási és a honvédelmi feladatokat. 

 

22. §  

A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály ellátja 

a) a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti, 

b) a mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint 

c) a közlekedési feladatokat. 

 

23. §  

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály ellátja 

a) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi  

b) a földművelésügyi, valamint 

c) a növény- és talajvédelmi feladatokat. 

 

24. §  

A Népegészségügyi Főosztály ellátja a népegészségügyi feladatokat. 

 

25. §  

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály ellátja 

a) a családtámogatási, 

b) az egészségbiztosítási pénztári 

c) a nyugdíjbiztosítási, 

d) a rehabilitációs igazgatási, valamint 

e) a baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatokat. 
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26. §  

A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály ellátja 

a)  a szociális és gyámügyi 

b)  az igazságügyi,  

c) természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos, valamint 

d)  a lakáscélú állami támogatási feladatokat. 

 

27. §  

A Foglalkoztatási Főosztály ellátja 

a) a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatokat, 

b) a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatokat. 

 

28. §  

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ellátja a környezetvédelmi, természetvédelmi 

feladatokat. 

 

29. §  

A Földhivatali Főosztály ellátja a földhivatali feladatokat. 

 

30. §  

Az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály ellátja 

a) az általános hatósági feladatokat, 

b) a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 

feladatokat, és gyakorolja azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon 

vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a Kormányhivatalt vagy a 

kormánymegbízottat jelöli ki, 

c) az építésügyi, 

d) az oktatással kapcsolatos, valamint 

e) a törvényességi felügyeleti feladatokat. 

 

31. §  

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellátja 

a) a gazdasági, 

b) pénzügyi és számviteli, valamint 

c) az informatikai feladatokat. 

 

32. §  

A Jogi és Koordinációs Főosztály ellátja  

a) a jogi, 

b) a perképviseleti, 

c) a humánpolitikai, valamint 

d) a koordinációs feladatokat. 
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33. §  

A Csornai Járási Hivatal ellátja 

a) az ügyfélszolgálati, 

b) a járási védelmi igazgatási, 

c) a járási hatósági, 

d) az oktatással kapcsolatos, 

e) a szociális és gyámügyi, 

f) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, 

g) a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási, 

h) a földhivatali, valamint 

i) a népegészségügyi feladatokat. 

 

34. §  

A Győri Járási Hivatal ellátja 

a) az ügyfélszolgálati, 

b) a járási védelmi igazgatási, 

c) a járási hatósági, 

d) az oktatással kapcsolatos, 

e) a szociális és gyámügyi, 

f) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, 

g) az építésügyi, 

h) az örökségvédelmi, 

i) a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási, 

j) a földhivatali, valamint 

k) a népegészségügyi feladatokat. 

 

35. §  

A Kapuvári Járási Hivatal ellátja  

a) az ügyfélszolgálati, 

b) a járási védelmi igazgatási, 

c) a járási hatósági, 

d) az oktatással kapcsolatos, 

e) a szociális és gyámügyi, 

f) a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási, 

g) a földhivatali feladatokat. 

 

36. §  

A Mosonmagyaróvári Járási Hivatal ellátja 

a) az ügyfélszolgálati, 

b) okmányirodai, 

c) a járási védelmi igazgatási, 

d) a járási hatósági, 

e) az oktatással kapcsolatos, 

f) a szociális és gyámügyi, 

g) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, 

h) az építésügyi, 
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i) a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási, 

j) a földhivatali, valamint 

k) a népegészségügyi feladatokat. 

 

37. §  

A Pannonhalmi Járási Hivatal ellátja 

a) az ügyfélszolgálati, 

b) a járási védelmi igazgatási, 

c) a járási hatósági, 

d) az oktatással kapcsolatos, 

e) a szociális és gyámügyi feladatokat. 

 

38. §  

A Soproni Járási Hivatal ellátja 

a) az ügyfélszolgálati, 

b) okmányirodai, 

c) a járási védelmi igazgatási, 

d) a járási hatósági, 

e) az oktatással kapcsolatos, 

f) a szociális és gyámügyi, 

g) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, 

h) az építésügyi, 

i) a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási, 

j) a földhivatali, valamint 

k) a népegészségügyi feladatokat. 

 

39. §  

A Téti Járási Hivatal ellátja 

a) az ügyfélszolgálati, 

b) a járási védelmi igazgatási, 

c) a járási hatósági, 

d) az oktatással kapcsolatos, 

e) a szociális és gyámügyi feladatokat. 

 

A Kormányhivatalhoz beérkez ő feladatok szignálása 

 

40. §  

(1) A Kormányhivatal központi levelezési címére érkező postai küldeményeket a Jogi és 

Koordinációs Főosztály érkezteti. Érkeztetést követően az igazgató a postai küldeményeket a 

feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységre szignálja. Az igazgatói szignálást követően az 

önálló szervezeti egység vezetője az önálló szervezeti egység feladatkörrel rendelkező osztályára 

vagy az osztály konkrét kormánytisztviselőjére szignálja a postai küldeményt. Amennyiben az 

önálló szervezeti egység vezetője osztályra szignált, úgy az osztályvezető szignálja tovább az 

adott postai küldeményt az osztály kormánytisztviselőjére.  

(2) A Kormányhivatal központi elektronikus postafiókjára érkező elektronikus leveleket a főigazgató a 

feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységre szignálja. Ezt követően az önálló szervezeti 
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egységnél érkeztetésre kerül az elektronikus levél, majd az érkeztetett levelet az önálló szervezeti 

egység vezetője az önálló szervezeti egység feladatkörrel rendelkező osztályára vagy az osztály 

konkrét kormánytisztviselőjére szignálja. Amennyiben az önálló szervezeti egység vezetője 

osztályra szignált, úgy az osztályvezető szignálja tovább az adott elektronikus levelet az osztály 

kormánytisztviselőjére. 

(3) A szignálás során meg kell határozni a feladat felelősét, amennyiben szükséges, azon szervezeti 

egységeknek vagy személyeknek a körét, akik közreműködésre kötelesek, valamint a feladat 

elvégzésének határidejét. A szignálás keretében történő feladatszabás során az SzMSz 

Mellékletének 21. §-ában foglalt, utasításadásra vonatkozó szabályok alapulvételével kell eljárni. 

(4) A szignálást követően kerül sor a postai küldemény és az elektronikus levél iktatására, valamint 

az ügy elintézésére. 

(5) Amennyiben az adott ügyben a Kormánymegbízott, a Főigazgató vagy az Igazgató gyakorolja a 

kiadmányozás jogát, úgy az iratok, döntések tervezetének a kiadmányozó általi aláírását 

követően az aláírt iratok, döntések címzettnek történő megküldéséről az ügy elintézésére kijelölt 

szervezeti egység gondoskodik. 

 

A központi államigazgatási szervt ől érkező, Kormánymegbízottnak címzett határid ős feladatok, 

adatszolgáltatások, beszámolók, tájékoztatók teljes ítése iránti megkeresések intézése 

 

41. §  

(1) A központi államigazgatási szervtől érkező, Kormánymegbízottnak címzett határidős feladatok, 

adatszolgáltatások, beszámolók, tájékoztatók teljesítése iránti megkeresések esetén a feladat 

szignálásra (megküldésre) kerül az érintett főosztálynak, önálló osztálynak, valamint szükség 

esetén az érintett járási hivatalnak. A feladat végrehajtásába a főosztályvezető bevonja a 

főosztály érintett osztályát, az önálló osztályvezető az önálló osztályát, a járási hivatalvezető pedig 

a járási hivatal érintett osztályát (osztályra szignálja a feladatot).  

(2) Az elkészített adatszolgáltatások, beszámolók, tájékoztatások stb. szakmai tartalmáért, az adatok 

valódiságáért, pontosságáért a főosztály, illetve a közreműködő járási hivatal felel.  

(3) Az elkészített adatszolgáltatásokat, beszámolókat, tájékoztatókat, egyéb anyagokat a 

Kormánymegbízott nevében elkészített kísérőlevél-tervezettel a Jogi és Koordinációs Főosztályra 

(koordináló szervezeti egység) kell megküldeni aláíratás végett. 

(4) Az aláíratást követően Jogi és Koordinációs Főosztály küldi meg az adatszolgáltatást, 

beszámolót, tájékoztatót, egyéb iratot a címzettnek, továbbá másolatban az érintett főosztálynak, 

járási hivatalnak, Kormánymegbízottnak és Főigazgatónak. 

(5) A (3)-(4) bekezdés szerinti eljárás alól kivételt képez a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, az 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, a Foglalkoztatási 

Főosztály, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, valamint az önálló osztályok. 

Ezen főosztályok a kinyomtatott tervezetet külön főigazgatói utasítás szerinti rendben terjesztik 

aláírásra a Kormánymegbízott és a Főigazgató elé, majd küldik meg az aláírt levelet és annak 

esetleges mellékleteit a címzettnek. 

(6) Olyan feladat, adatszolgáltatás esetén, amikor egyszerre érintett valamely főosztály, illetve a 

járási hivatal osztálya, úgy a főosztály összefoglalja, illetve szakmailag ellenőrzi a járási hivatal 

osztályai és a főosztály együttes adatszolgáltatását, beszámolóit, tájékoztatásait, egyéb iratait, 

ennek okán bekéri az érintett járási hivatal osztályától a részanyagokat. A kész anyagot a (3)-(4) 

bekezdésben meghatározott eljárásrend szerint megküldi a Jogi és Koordinációs Főosztálynak. 
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VI. 

Az önálló szervezeti egységek m űködési rendje 

 

42. §  

(1) Az önálló szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói az önálló 

szervezeti egység vezetőjének vezetése alatt végzik munkájukat. 

(2) Az önálló szervezeti egység működési rendjét a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, az ezekre épülő SzMSz és az egyéb belső szabályzatok, a Kormánymegbízott, a 

Főigazgató, az Igazgató, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének utasításai határozzák meg. 

(3) A Kormánymegbízott, a Főigazgató, illetve az Igazgató által kijelölt önálló szervezeti egység 

köteles azon ügy, illetve feladat elvégzésének koordinálására, amely több önálló szervezeti egység 

feladatkörét is érinti. A kijelölés alapján az érintett önálló szervezeti egységek együttműködni 

kötelesek egymással és a koordinálásra kijelölt önálló szervezeti egységgel. 

(4) A vezetők, a nem vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők, a kormányzati ügykezelők és a 

munkavállalók feladatait az SzMSz-ben és jelen ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri leírás 

szabályozza. 

(5) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben 

ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- és fölérendeltségi viszonyait, 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 

helyettesítés, valamint kapcsolattartás rendjét. 

(6) Az önálló szervezeti egységek dolgozói az önálló szervezeti egység feladatkörét, a saját 

munkakörüket és szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen ellátni, 

feladatukat elvégezni. Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias 

tájékoztatást, felvilágosítást adni. 

 

VII. 

A kapcsolattartás rendje 

 

Küls ő kapcsolattartás 

 

43. §  

(1) A Kormányhivatal egészét érintő kérdésekben a sajtó tájékoztatására vonatkozó szabályokat a 

Kormányhivatal mindenkor hatályos sajtó tájékoztatásával kapcsolatos nyilatkozati rendről szóló 

szabályzata tartalmazza. 

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője és a főosztályvezető-helyettes, valamint a járási 

hivatalvezető-helyettes feladatkörének ellátása során szóban kapcsolatot tart a közigazgatás-

szervezésért felelős minisztérium szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival, a 

minisztériumok és más központi államigazgatási szervek szervezeti egységeinek vezetőivel és 

munkatársaival, a helyi önkormányzatok és szerveik vezetőivel, a központi államigazgatási szervek 

területi szervei azonos szinten elhelyezkedő vezetőivel, a Megyei Államigazgatási Kollégium tagjaival, 

a társadalmi szervezetek, egyesületek országos és megyei szintű szervezeteinek vezetőivel, 

munkatársaival. Részükre igény esetén megadja a szükséges szakmai segítséget, tájékoztatást. 

Feladatkörében önállóan intézkedhet, indokolt esetben a Kormánymegbízott, illetve a Főigazgató, 

Igazgató előzetes véleménye, illetve utólagos tájékoztatása mellett. 

(3) A nem önálló osztály vezetője a nem önálló osztály feladatkörébe tartozó ügyben – a 

főosztályvezető előzetes véleménye, illetve utólagos tájékoztatása mellett – szóban kapcsolatot tart a 



 21 

minisztériumok és más központi államigazgatási szervek szervezeti egységeinek vezetőivel és 

munkatársaival. 

(4) A kormánytisztviselő a feladatkörének ellátása során szóban kapcsolatot tart a helyi 

önkormányzati hivatalok, illetve a központi államigazgatási szervek területi szerveinek azonos szinten 

elhelyezkedő köztisztviselőivel, illetve kormánytisztviselőivel, a társadalmi szervezetek, egyesületek 

országos és megyei szintű szervezeteinek munkatársaival. Részükre igény esetén megadja a 

szükséges szakmai tájékoztatást, segítséget. Önállóan intézkedhet a feladatkörébe tartozó ügyekben 

a főosztályvezető/osztályvezető, illetve a főosztályvezető-helyettes előzetes véleménye, utólagos 

tájékoztatása mellett, a főosztályvezető/osztályvezető, illetve a főosztályvezető-helyettes által 

meghatározott körben. 

(5) A tájékoztatási tevékenység során a minősített adat kezelésére, a személyes adatok védelmére 

és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályokat meg kell tartani, a nyilatkozat nem 

járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével. 

 

Belső kapcsolattartás 

 

44. §  

(1) Az önálló szervezeti egység vezetője közvetlen kapcsolatot tart a Kormánymegbízottal, a 

Főigazgatóval, az Igazgatóval, valamint az általa vezetett önálló szervezeti egység 

kormánytisztviselőivel, kormányzati ügykezelőivel, munkavállalóival, a Kormányhivatal további 

szervezeti egységeinek kormánytisztviselőivel, kormányzati ügykezelőivel, munkavállalóival. 

(2) A szervezeti egység kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője és munkavállalója közvetlen 

kapcsolatot tart a szervezeti egység további kormánytisztviselőjével, kormányzati ügykezelőjével, 

munkavállalójával, a Kormányhivatal további szervezeti egységeinek vezetőivel, 

kormánytisztviselőivel, kormányzati ügykezelőivel, munkavállalóival. Feladatkörét érintően az önálló 

szervezeti egység vezetőjén keresztül tart kapcsolatot a Kormánymegbízottal, a Főigazgatóval és az 

Igazgatóval. 

(3) Amennyiben valamely szervezeti egységre - a 42. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem az 

Ügyrendben meghatározott feladatkörébe tartozó feladat került kiszignálásra, úgy azt az önálló 

szervezeti egység vezetője haladéktalanul – elsődlegesen elektronikus úton – köteles jelezni a 

Főigazgatónak, illetve az Igazgatónak, aki felülvizsgálja a szignálást és dönt annak esetleges 

módosításáról. 

(4) Amennyiben valamely feladat végrehajtására a Kormánymegbízott, a Főigazgató, illetve az 

Igazgató több önálló szervezeti egységet jelöl ki, úgy az együttműködésben részt vevő önálló 

szervezeti egységek kormánytisztviselői – az önálló szervezeti egység vezetőjének eltérő utasítása 

hiányában – a közvetlen felettes és az önálló szervezeti egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása 

mellett közvetlenül tartanak kapcsolatot. 

(5) A külső és belső kapcsolattartás további szabályait a Kormányhivatal hatályos szabályzatai, 

egyebekben a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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VIII. 

A munka és ügyfélfogadás rendje 

Munkarend 

 

45. §  

(1) A Kormányhivatalnál a kötelező munkaidő – a járási hivatalok Kormányablak Osztályainak 

kivételével – hétfőtől csütörtökig 730 órától 1600 óráig, pénteken 730 órától 1330 óráig tart. 

(2) A munkaközi szünet (ebédidő) 1130 – 1300 óráig (30 perc időtartamban) jár azokon a napokon, 

amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 

(3) A szervezeti egység kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője, valamint munkavállalója – 

kivételesen indokolt esetben – a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek 

esetén a kormánymegbízott, járási hivatal esetén a járási hivatalvezető jóváhagyásával – az (1) 

bekezdésben foglalt kötelező munkaidőtől eltérően is elláthatja munkáját azzal, hogy a heti 40 

munkaórát köteles teljesíteni. 

(4) Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a közvetlen felettes engedélyével lehet. 

 

Ügyfélfogadási rend 

 

46. §  
A Kormányhivatal szervezeti egységeinek – a járási hivatalok, illetve a 4., 6., 7., 8. számú 

mellékletben meghatározott főosztályok eltérő ügyfélfogadási rendje kivételével – általános 

ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul: 

hétfőtől - csütörtökig  900 órától- 1500 óráig, 

pénteken   900 órától- 1200 óráig.  

 

IX. 

Záró rendelkezések 

 

47. §  

(1) Az Ügyrend – az SzMSz Mellékletének 103. § (2) bekezdése szerinti – évenkénti kötelező 

felülvizsgálatát a Jogi és Koordinációs Főosztály minden év január 30-áig elvégzi. 

(2) Amennyiben jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadása vagy módosulása azt 

indokolja, az Ügyrend soron kívül felülvizsgálatra kerül. Az Ügyrend soron kívüli felülvizsgálatát 

bármelyik önálló szervezeti egység vezetője kezdeményezheti. A módosításra a 

kezdeményezőnek szövegszerű javaslatot kell tennie. 

(3) Az Ügyrend 2016. április 19. napján lép hatályba. 

(4) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 6/2015. (VI.1.) nyilvántartási számú Ügyrendje és 

annak 7/2015. (X.5.) nyilvántartási számú módosítása 2016. április 19. napján hatályát veszti. 

 

 

Győr, 2016. április 18. 

 

 

 Széles Sándor 

 kormánymegbízott 


