
Telephelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. 

Elérhetősége: 

Levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 266. 

Telefon: 92/ 549-489 

Fax: 92/ 549-490 

E-mail: zalakh-mk@lab.hu 

Honlap: http://zala.munka.hu 

Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

041210 Munkaügy igazgatása 

011120 Kormányzati Igazgatási tevékenység 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás    

041232 Start – munkaprogram téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátásai 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések, támogatások   

 

A Foglalkoztatási Főosztály illetékessége Zala megyére terjed ki. 

 

Szervezeti felépítés 

 
 
 

A főosztály szakmai feladat és hatásköre:  

a) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat 

decentralizált kerete felhasználásáról, ennek keretében a járási hivatal egyedi pénzigénylése 

alapján a hatósági döntéshozatalt megelőzően dönt a járási hivatali támogatási igény 

pénzügyi fedezetéről,   

Foglalkoztatási 
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Munkaerő-piaci 
Osztály

Alapkezelő Osztály
Mukavédelmi és 

Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztály



b) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, 

valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel, 

c) szakmailag működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, irányítja, koordinálja és ellátja az 

ezzel kapcsolatos, hatáskörébe utalt pénzügyi feladatokat, 

d) szakmailag irányítja és koordinálja a pénzeszközök visszakövetelésével és behajtásával 

kapcsolatos járási hivatali feladatokat, ellátja a jogi szakértelmet igénylő behajtási feladatokat, 

e) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi 

feladatokat, irányítja és koordinálja a járási hivatalnak a projektek megvalósításával 

kapcsolatos szakmai tevékenységét, 

f) elbírálja másodfokon a járási hivatal által hozott határozatok elleni fellebbezéseket, szükség 

esetén a döntést megváltoztatja, illetőleg megsemmisíti és a járási hivatalt új eljárás 

lefolytatására utasítja, 

g) törvényességi ellenőrzés keretében elvégzi a járási hivatal által nyújtott ellátások, 

támogatások és szolgáltatások szabályszerűségi ellenőrzését és hatékonysági vizsgálatát, 

h) gondoskodik a járási hivatal által végzett ellenőrzések összehangolásáról, 

i) a járási hivatal önálló hatósági jogkörét nem érintő egyedi utasítást adhat a járási hivatalnak 

szakmai feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 

j) a járási hivatalt szakmai jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti; 

k) szakmailag irányítja és koordinálja a járási hivatalnak a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását,  

l) koordinálja a járási hivatal közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatait, 

m) koordinálja és segíti a járási hivatal adatszolgáltatási tevékenységét, ennek keretében a járási 

hivataltól adatszolgáltatást kér, közreműködik a járási hivatal adatszolgáltatási feladatainak 

ellátásban,  

n) ellátja a járási hivatal által nyújtott ellátásokkal, támogatásokkal kapcsolatos munkaerő-piaci 

ellenőrzési feladatokat, 

o) irányítja és koordinálja a járási hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási feladatok 

ellátását, koordinálja a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben 

foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzését,  

p) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 

q) a munkaerő-piaci szolgáltatási rendszer működtetése keretében szakmailag irányítja és 

koordinálja a járási hivatalok szolgáltatási tevékenységét, 

r) irányítja és koordinálja a járási hivatalok minőségbiztosítási és minőségfejlesztési 

tevékenységét, 

s) szakmailag működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, irányítja, koordinálja és ellátja az 

ezzel kapcsolatos, hatáskörébe utalt pénzügyi feladatokat, 

t) gondoskodik a járási hivatali támogatási rendszer szakmai működtetéséről, irányítja, 

koordinálja és ellátja az ezzel kapcsolatos, hatáskörébe utalt pénzügyi feladatokat, 

u) szakmailag irányítja és koordinálja a pénzeszközök visszakövetelésével és behajtásával 



kapcsolatos járási hivatali feladatokat,  

v) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi 

feladatokat, irányítja és koordinálja a járási hivatalnok a projektek megvalósításával 

kapcsolatos szakmai tevékenységét, 

w) ellátja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 82/A.§ - ban, 

83/A.§-ában, 83/C.-§-ában, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3.§ i) pontjában, 4.§ (2) 

bekezdés (t) pontjában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési 

kötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokat, 

x) ellátja a kormányhivatal általános munkavédelmi hatósági feladatait, 

y) ellátja a kormányhivatal munkaügyi hatósági feladatait. 

 

Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok 

a) A hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti 

munkamegosztásuk alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály 

eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb 

határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 

A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell 

alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú 

eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, 

valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem 

valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az 

eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkezik-e.  

c) A hatósági ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát 

állapítja meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  

d) Ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági ügyintéző - 

amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége fennáll - 

értesíti az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése 

veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-

ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában 

meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.  

h) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén.    



i) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

j) A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 

kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

k) A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 

rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági 

ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos 

feljegyzésre a Ket. 39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

l) A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak 

szerint vehet igénybe. 

m) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 

kiszabását tartalmazó döntést. 

n) Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak 

betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok 

zártan kezelését. 

o) A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 

p) A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 

felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 

meghatározottakat kell tartalmaznia. 

q) A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről. 

r) A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről 

kialakított álláspont előkészítéséről. 

s) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni.  

t) A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 

u) A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

 


