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1. sz. melléklet 

Kormánymegbízotti Kabinet 

 

 

I. A szervezeti egység adatai 

 

1.§ 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjének (jelen mellékletben a 

továbbiakban: Kabinet) alapadatai a következők: 

a) megnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 

b) székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. 

c) munkavégzés helyszíne: 9021 Győr, Árpád út 32. 

d) elérhetőség: Tel.: (96) 795-601, Fax.: (96) 795-605, E-mail: kabinet@gyorkozig.hu, honlap: 

www.kormanyhivatal.hu  

 

2. § 

A Kabinet feladatait Győr-Moson-Sopron megye területén látja el. 

 

 

II. A szervezeti egység felépítése és vezetése 

 

3. § 

(1) A Kabinet nem tagozódik nem önálló szervezeti egységekre. 

(2) A Kabinetet osztályvezető vezeti. 

 

 

III. A szervezeti egység feladatai 

 

4. § 

(1) A Kabinet a funkcionális feladatai körében: 

a) közreműködik a Kormánymegbízott és a Főigazgató feladatainak ellátásában; 

b) segíti a Kormánymegbízott, a Főigazgató és az Igazgató munkáját, ennek keretében: 

c)  ellátja a Kormánymegbízott, a Főigazgató és az Igazgató titkársági feladatait; 

d) végzi a Kormánymegbízott személyét érintő sajtóesemények megszervezését, lebonyolítását, 

értékelését; 

e) sajtófigyelést végez; 

f) előkészíti és megszervezi a Kormánymegbízott bel- és külföldi programjait; 

g) forgatókönyvet és háttéranyagot készít a Kormánymegbízott programjaihoz, amelyhez 

információkat kérhet a Kormányhivatal szervezeti egységeitől; 

h) ellátja a Kormányhivatal szóvivői feladatait, e feladatkörében a Kormánymegbízott 

megbízásából nyilatkozatot készít elő a sajtónak; 

i) elősegíti a kormánymegbízotti kommunikáció napi működését; 

j) felelős a Kormánymegbízott lakossági kapcsolattartásáért; 

k) segíti a civil szféra és a Kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást;  

l) koordinálja a Kormányhivatal külföldi kapcsolatait, ellátja a Kormányhivatal nemzetközi 

kapcsolatainak kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat; 
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m) kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalával és annak megyei szervezeti 

egységeivel; 

n) kapcsolatot tart a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó munkáról, 

adatokat, háttéranyagokat kérhet tőlük;  

o) a Kormánymegbízott által meghatározott módon figyelemmel kíséri a Kormányhivatal 

gazdálkodását; 

p) gondoskodik arról, hogy a vezetői (kormánymegbízotti, főigazgatói, igazgatói) értekezletekről, 

az értekezleteken meghatározott feladatokról, iránymutatásokról emlékeztető készüljön, 

amelyet az értekezlet résztvevői és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök 

rendelkezésére bocsát; 

q) véleményezi a Kormánymegbízott és a Főigazgató hatáskörébe tartozó szerződéseket azok 

megkötése előtt; 

r) véleményezi a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit; 

s) részt vesz a heti jelentések feldolgozásában; 

t) elővéleményezi a Kormánymegbízott, a Főigazgató és az Igazgató által kiadmányozandó 

iratokat; 

u) koordinálja a Kormánymegbízottnak és Főigazgatónak címzett lakossági panaszok, közérdekű 

bejelentések, javaslatok és egyéb kérelmek elintézését; 

v) eljár a Kormánymegbízott által meghatározott ügyekben, részt vesz a Kormánymegbízott által 

meghatározott projektek koordinálásban. 

(2) A Kabinet a funkcionális tevékenysége során az alábbi munkafolyamatokat követi: 

a) A kormánymegbízott által meghatározott módon és meghatározott rendben történő írott és 

elektronikus médiafelületek nyomon követése.  

b) A sajtóeseményekre szóló meghívó elkészítése, kiküldése, kapcsolattartás a sajtó 

munkatársaival, a sajtóesemény levezetése.  

c) A Kormánymegbízott által meghatározott rendben az ügyfelek fogadása, meghallgatása, 

beadványaik elintézésének koordinálása.   

d) A Kormánymegbízott programjaival kapcsolatos információk beszerzése, a programok 

lebonyolításának egyeztetése a szervezőkkel.  

e) A Kormánymegbízott által meghatározott információk beszerzése a Kormánymegbízott által 

meghatározott személyektől, azok összegzése, Kormánymegbízott részére történő 

továbbítása.   

f) A Kormánymegbízott által meghatározott ügyekben az érintett szervezeti egységektől 

információ, tájékoztatás kérése, a Kormánymegbízotthoz érkező megkeresések, kérések 

továbbítása a Kormánymegbízott felé, kérések, megkeresések elintézése.  

g) A Kormánymegbízott személyéhez kötődő folyamatos adatszolgáltatások teljesítéséhez 

szükséges adatok begyűjtése az érintettektől, az adatszolgáltatások teljesítése.   

h) Információk, adatok beszerzése az érintett szervezeti egységektől.  

i) A Kormánymegbízott által meghatározott információk beszerzése a Kormánymegbízott által 

meghatározott személyektől, azok összegzése, Kormánymegbízott részére történő 

továbbítása.   

j) A Kormánymegbízott által meghatározott ügyekben az érintett szervezeti egységektől 

információ, tájékoztatás kérése, a Kormánymegbízotthoz érkező megkeresések, kérések 

továbbítása a Kormánymegbízott felé, kérések, megkeresések elintézése.  

k) A Kormánymegbízott személyéhez kötődő folyamatos adatszolgáltatások teljesítéséhez 

szükséges adatok begyűjtése az érintettektől, az adatszolgáltatások teljesítése.   
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l) Információk, adatok beszerzése az érintett szervezeti egységektől.  

m) Kapcsolattartás a Kormánymegbízott által meghatározott civil szervezetekkel.  

n) Panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok, egyéb kérelmek fogadása, konzultáció az 

érintett ügyfelekkel és szervezeti egységekkel, tájékoztatás nyújtása az ügyfelek részére.  

o) Kapcsolattartás a sajtó képviselőivel, tájékoztatás nyújtása a sajtó képviselői részére, a 

sajtónyilatkozatok megtételére jogosult vezetők nyilatkozattételének koordinálása.  

p) Kapcsolattartás és egyeztetés a Kormánymegbízott részvételével zajló programok 

szervezőivel.  

q) Részvétel az értekezleten, emlékeztető elkészítése, jóváhagyásra történő felterjesztése, az 

érintettek részére történő megküldése.  

r) A szerződés-tervezetek vizsgálata, véleményezése.  

s) Megkeresések elintézése.  

t) Egyeztetés, véleményezés a Védelmi Bizottság Titkárságával a védelmi igazgatási ügyek 

vitele, intézése vonatkozásában.  

u) A Főigazgató titkársági teendőinek ellátása, a Főigazgató által meghatározott szakmai 

anyagok előkészítése.  

v) Az Igazgató adminisztratív teendőinek ellátása, az Igazgató által meghatározott szakmai 

anyagok előkészítése.  

5. § 

A Kabinetnél foglalkoztatottak a jelen fejezetben kifejtett feladatokat látják el és gyakorolják az ahhoz 

kapcsolódó hatásköröket. 

 

6. § 

(1) A Kabinet vezetői munkakörét jelen melléklet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

(2) A Kabinet nem vezető munkakörei: 

a) integritás tanácsadó, 

b) sajtóreferens, 

c) jogi szakügyintéző, 

d) igazgatási szakügyintéző (a továbbiakban együtt: a Kabinet ügyintézője). 

7. § 

A Kabinet vezetőjének feladatait jelen Ügyrend 14. §-a határozza meg. 

 

8. § 

A Kabinet ügyintézőjének feladatai 

a) a Kabinet ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott kabineti feladatok végrehajtásában, a 

döntés-előkészítésben, valamint a kiadmányozási szabályzat szerint döntéseket hoz; 

b) amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot; 

c) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket; 

d) ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a kabinetvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat; 

e) közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában; 
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f) kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában; 

g) részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken; 

h) közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában; 

i) adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében; 

j) vezeti a panaszügyek nyilvántartását; 

k) felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért;  

l) elkészíti a Kabinet működésével összefüggő statisztikai jelentéseket; 

m) közreműködik a Kabinet munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében; 

n) összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést; 

o) közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat; 

p) közreműködik a döntések közlésében; 

q) részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 

 


