


Az intézményi munkatervben megjelölt intézkedések szöveges ismertetése 

 

 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal startégiai céljainak kialakítása, a feladat- és hatáskörök 

törvényszerű gyakorlásához kapcsolódó feltételek biztosítása, a megalapozott, gazdaságos és 

hatékony költségvetési működéshez szükséges döntések megtétele. 

2. A szervezeti integráció által létrehozott hivatali struktúra működtetése, a további, szervezeti 

átalakításokkal járó feladatok végrehajtása. 

3. A járási hivatalok megerősítésével és az ehhez kapcsolódó hatásköri szabályok 

racionalizálásával kapcsolatos feladatok. 

4. A Kormányhivatal működésének fejlesztése, eredményességének növelése a belső ellenőrzés 

eszköztárával (bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység), a belső kontrollrendszer 

hatékonyságának értékelése és fejlesztése. 

5. A Kormányhivatal külső és belső tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumainak működtetése, 

a Kormányhivatal és a kormánymegbízott nyilvános megjelenésével összefüggő feladatok 

elvégzése. 

6. A Kormányhivatal integritásirányítási rendszerének működtetése. 

7. A képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján a meghozott rendeletek, 

határozatok és a testületi működés törvényességének vizsgálata. 

8. Szakmai tájékoztatók és figyelemfelhívó körlevelek kiadása, továbbá szakmai kérdésekre, 

megkeresésekre történő válaszadás. 

9. Az állampolgároktól érkező bejelentések, panaszok kivizsgálása, a szükséges intézkedések 

megtétele és az ügyfelek tájékoztatása. 

10. A hatósági szakterület körében azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, 

melyekben jogszabály első- vagy másodfokon eljáró hatóságként, vagy felügyeleti szervként a 

Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki. 

11. A Kormányhivatal hatékony, szakszerű és eredményes jogi képviselete közigazgatási peres és 

nemperes eljárásokban. 

12. Kormányhivatali ellenőrzés keretében annak vizsgálata, hogy a központi államigazgatási 

szervek területi szervei és a helyi önkormányzati szervek megfelelően alkalmazzák-e a Ket.-et. 

13. Az egyházi és magán köznevelési intézmények alapítását, valamint a bejegyzett adatokban 

bekövetkezett változásokat nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni, továbbá 

működésükhöz engedély szükséges. 

14. A kormányhivatal végzi az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

köznevelési intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését, továbbá 

hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmények jogszabályi feltételeknek 

megfelelő működését. 

15. A kormányhivatal közreműködik az Oktatási Hivatal köznevelés szervezési feladatainak területi 

szintű teljesítésében. 

16. A szakképző iskola nem állami fenntartója akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha a 

kormányhivatallal szakképzési megállapodást kötött. 

17. Az új anyagi jogszabályokon alapuló jogszerű munkavégzés, illetve ennek szakmai segítése a 

járásszékhely települési önkormányzat jegyzőinél, illetve a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálynál, mint első fokú építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságoknál. 

18. Az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása az első fokú építésügyi, építésfelügyeleti és 

örökségvédelmi hatóságoknál. 



19. Az elsőfokú építésügyi hatóságok kormánytisztviselői és köztisztviselői részére előírt vizsgák és 

szakmai továbbképzések teljesítése, lebonyolítása.  

20. Az önkormányzatok által kezdeményezett településrendezési eszközök készítése, módosítása 

során a vonatkozó jogszabály szerinti tájékoztatás, véleményezés. 

21. A járási hivatalok megerősítésével kapcsolatos humánpolitikai és képzési feladatok ellátása, a 

belső szabályzatok megváltoztatásának előkészítése, hatáskörrendezéssel kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

22. A Kormányhivatal személyi állománya kötelező továbbképzésének koordinálása, a belső 

szakmai továbbképzések megszervezése és lebonyolítása, közigazgatási alapvizsga és 

közigazgatási szakvizsga konzultációk és vizsgák lebonyolítása. 

23. A Heves Megyei Államigazgatási Kollégium működtetése, a szabályszerű személyes 

adatkezelés, közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása, a Kományhivatal biztonsági 

vezetői és minősített adatkezelési feladatainak ellátása. 

24. A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő munkaügyi, kártérítési peres- és nemperes 

eljárásokban egységes, szakszerű jogi képviselet ellátása. 

25. A Kormányhivatal gazdaságos, szakszerű, költségtakarékos szerződéses állományának 

kialakítása. 

26. A Kormányhivatal tevékenységére irányuló ügyféli, állampolgári és anonim bejelentések 

kivizsgálása, hatékony válaszintézkedések megtétele. 

27. A költségvetési szerv szabályos működtetését biztosító tervezési és beszámolási feladatok 

teljesítése. 

28. A Heves Megyei Kormányhivatal kezelésében lévő ingó- és ingatlan eszközök tekintetében a 

törvényes vagyonkezelés biztosítása, valamint a feladatellátáshoz szükséges beszerzési, 

üzemeltetési feladatok ellátása. 

29. A Heves Megyei Kormányhivatal alapító okiratában előírt feladatainak ellátásával összhangban 

a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátások folyósításának bonyolítása. 

30. Az Európai Uniós projektek megvalósításával kapcsolatos koordinációs, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási és elszámolási feladatok ellátása az eredményes megvalósítás érdekében. 

31. A Heves Megyei Kormányhivatal, Járási Hivatalai informatikai működésének támogatása, 

számítástechnikai és telekommunikációs eszközeinek telepítése és üzemeltetése. 

32. Központi szakmai alkalmazások, elektronikus levelezési-, iratkezelő-, gazdasági- és 

humánpolitikai rendszerek, felhasználói hozzáférések adminisztrációja, működtetése. 

33. A Kormányablakok kialakításával kapcsolatos informatikai tárgyú tervezési és kialakítási 

feladatok támogatása, koordinációja 

34. Elsőfokú hatáskör ellátása a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, valamint szociális szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 

jogszabályban meghatározott feladatok tekintetében. (bejegyzés, adatmódosítás, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi és szociális szolgáltatók, intézmények és hálózatok ellenőrzése) 

35. Települési önkormányzat jegyzőjének, járási hivatalnak gyámhatósági, szociális hatósági 

ügyekben szakmai irányítás, felügyelet, ellenőrzés és másodfokú hatáskör gyakorlása. 

36. Első fokú hatáskör gyakorlása a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeivel (személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás) kapcsolatos ügyekben, 

kérelmek vizsgálatát követően döntéshozatal. 

37. Természetes személyek adósságrendezése tekintetében, a bíróságon kívüli és a bírósági 

adósságrendezési eljárás lefolytatása, az eljárás során a Családi Csődvédelmi Szolgálat 

hatáskörébe utalt feladatok elvégzése, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, családi 



vagyonfelügyelői tevékenység ellátása, a közhiteles adósságrendezési nyilvántartás vezetése. 

Lakáscélú állami támogatás és CSOK keretében, Ügyfélszolgálati tevékenység, hatósági 

ellenőrzési eljárások, bekapcsolódás végrehajtási eljárásokba, perképviselet ellátása peres 

ügyekben, ingatlan nyilvántartással kapcsolatos eljárások. 

38. Jogi segítségnyújtás keretében, a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésére irányuló 

eljárásokkal, valamint peren kívüli jogi segítségnyújtás engedélyezésére irányuló eljárásokkal 

kapcsolatos hatósági feladatok folyamatos ellátása, ügyvédi díj megállapítása, követelések 

kezelése, és ügyfélszolgálati tevékenység ellátása során az ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

egyszerű megítélésű jogi kérdésekben. Áldozatsegítés és kárenyhítés,  keretében, 

Magyarország területén bűncselekmény áldozatává vált személyeknek ingyenes, gyors és 

szakszerű tájékoztatás, érdekeinek minél szélesebb körben való érvényesítése, jogi 

segítségnyújtás, valamint azonnali pénzügyi segély megállapítása, visszatérítésre kötelezések 

kezelése, és támogató hatósági feladatok ellátása során állami kárenyhítés. 

39. Pártfogó felügyelői tevékenység keretében, az ügyészi és bírói döntéshozatal előkészítése 

(környezettanulmány és pártfogó felügyelői vélemény, szakértői tevékenység), a 

szabadságvesztés kiváltására alkalmas szankciók (vádemelés elhalasztás, próbára bocsátás, 

próba időre felfüggesztett szabadságvesztés) végrehajtása, felnőtt- és fiatalkorú elkövetők 

pártfogó felügyeletének ellátásával,  közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezése, 

ellenőrzése, valamint gyermekkorú és fiatalkorú elkövetők esetében megelőző pártfogás 

gyermekvédelmi feladatként, büntető és szabálysértési ügyekben, védelembe vételi eljárás 

mellett. 

40. A Magyar Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia célja, hogy mindenkor egészséges, kiváló 

minőségű és biztonságos élelmiszerek kerüljenek a magyar fogyasztók asztalára. A zöldség-

gyümölcs minőségének ellenőrzése EU-s jogszabályok és előírások alapján a stratégiai célok 

szellemében a zöldség-gyümölcsre vonatkozó minőségi előírások és elvárások szigorú és 

következetes betartását hivatott nyomon követni, esetenként kikényszeríteni.  

41. Az élelmiszer-előállítás első lépései a termőföldön annak termesztőközege – a talaj 

segítségével történik Ezért szintén az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia eleme, hogy a talajok 

minősége legalább ne romoljon, mennyisége pedig csak a legindokoltabb mértékben 

csökkenjék, a termőföld hasznosítása, különböző hulladékok termőterületre történő kihelyezése 

kontrollált legyen. 

42. A biológiai hatékonysági vizsgálatok a növényvédő-szerek engedélyezési döntéseit 

megalapozó vizsgálatsor fontos része. Az engedélyezés szempontjainak domináns része a 

készítmények elvárt hatékonysága mellett a környezet, a hasznos élő szervezetek és a 

felhasználó valamint a kezelt termékeket fogyasztó emberek egészségének maximális 

biztosítása. A vizsgálatok precíz végzése és kiértékelése tehát alapvetően meghatározza az 

elvárásoknak megfelelő döntés meghozatalát. 

43. Az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok keretében az engedélyköteles üzemek engedélyezési és 

ellenőrzési feladatai szerepelnek, jogsértés esetén az esetleges intézkedések elrendelése, az 

éves ellenőrzési terv végrehajtásának irányítása, jelentéstétel, nyilvántartások vezetése. A 

takarmány előállítás és a nem engedélyköteles élelmiszer előállítók engedélyezése, jogsértés 

esetén az esetleges intézkedések elrendelése, a takarmány- és élelmiszer minőség 

ellenőrzése. Az éves ellenőrzési terv, valamint az élelmiszer és takarmány monitoring terv 

végrehajtása, végrehajtásának irányítása. 



44. Mentesítési feladatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése, kártalanítási eljárások 

lefolytatása, állategészségügyi monitoring terv végrehajtásának szervezése. Állatok egyedi 

nyilvántartásának üzemeltetése, állattenyésztési ellenőrző feladatok. 

45. Állatvédelmi feladatok irányítása, állati eredetű melléktermék kezelésének engedélyezése, 

állatgyógyászati termékek forgalmazásának, felhasználásának engedélyezése. 

Támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés. 

46. A vadászati feladatok kiemelt feladatként történő kezelését az 1996. évi LV. törvény 

módosítása, illetve az új 20 éves vadgazdálkodási üzemtervezési ciklus bevezetése, a 

tájegységi határok kialakítására javaslatok megfogalmazása, a tájegységi körzeten belül a 

vadászterületek szakmai szempontok alapján történő kialakítása indokolja.  

47. A halászati igazgatásban kiemelt jelentősége lesz az új halászati vízterületek pályáztatása utáni 

végrehajtási feladatok megszervezésének, a jogosultak nyilvántartásba vételének, 

ellenőrzésének.  

48. A hegyközségek törvényességi felügyeletének kiemelt feladatként történő kezelésével a külföldi 

borok rendszerből való kiszorításának lehetőségét kívánjuk elősegíteni, beleértve a nem művelt 

hegyközségi területek fokozott ellenőrzését, annak visszaszorítását is. 

49. A körzeti erdőtervezés, és a körzeti erdőtervek alapján készített erdőterv határozatok biztosítják 

a tartamos erdőgazdálkodás kereteit. 

50. Az erdészeti hatósági tevékenység az erdőgazdálkodás teljes vertikumára kiterjedően biztosítja 

a szakszerű erdőgazdálkodás kereteit. 

51. A pályázati rendszerekben való közreműködésünk segíti az európai uniós, és nemzeti 

pályázatok működtetését.  

52. Az egységes ingatlan-nyilvántartási, valamint a földhasználati nyilvántartási adatbázisok 

közhitelességének és pontosságának biztosítása.  A termőföld védelmének érvényesítése, 

valamint a hasznosítási kötelezettség előírásainak betartatása. 

53. Az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, valamint a díjmentesség jogszerűtlen 

igénybevételének megakadályozása.  

54. A föld tulajdonjoga megszerzésével, birtokban tartható mértékével, az elővásárlási jogok 

gyakorlásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartatása. 

55. A nyugellátás és egyéb ellátás megállapítása iránti igények jogszerű, ügyintézési határidőn 

belül történő elbírálása. Az ügyfelek széleskörű, megfelelő színvonalú tájékoztatása jogaik 

érvényesítésének előmozdítása érdekében. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban 

szereplő adatokról az ügyfelek kiértesítése abból a célból, hogy a nyugellátások 

megállapításához előzetesen egyeztetett adatok álljanak rendelkezésre. 

56. Az ellátások helyes összegben történő megállapítása, illetve a közhiteles hatósági nyilvántartás 

kialakítása érdekében szükséges hatósági ellenőrzések szakszerű, hatékony, célzott 

lefolytatása. Az ellenőrzések oly módon történő megszervezése, ami hozzájárul a vállalkozói 

adminisztratív terhek csökkentéséhez. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartás kezelése, 

ennek keretében az előírt foglalkoztatói adatszolgáltatások beszerzése, adatszolgáltatás 

teljesítése a nyugellátási és egyéb ellátás iránti igények elbírálásához, illetve az adatkérésre 

jogosult szervek részére, a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról az érintett részére 

kivonat készítése, hatósági bizonyítvány kiállítása a felszámolók, végelszámolók részére az 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.  

57. A kivételes nyugellátás-megállapítás, méltányossági nyugdíjemelés és egyszeri segély iránti 

méltányossági kérelmek gyors és szakszerű előkészítése, ügyfelek egyéni élethelyzetének, 

szociális körülményeinek figyelembe vétele. Döntést követően a határozatok foganatosításához 



szükséges intézkedések haladéktalan megtétele, a rendelkezésre álló pénzügyi keret 

folyamatos figyelemmel kísérése. Az NY. Alap területi bevételeinek és kiadásainak 

nyilvántartása, főkönyvi könyvelése. Az E. Alap megtérítésből és jogalap nélküli kifizetésekből 

eredő területi bevételeinek nyilvántartása, kezelése. A Rehabilitációs szakterület részéről 

átadott követelések nyilvántartása, kezelése. A két alap vonatkozásában a végrehajtások 

kezdeményezése. Megállapodás-kötés szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem 

szerzése céljából, annak nyilvántartása és pénzügyi kezelése. A Kormányhivatal 

nyugdíjbiztosítási hatáskörébe tartozó peres eljárásokban való képviselet. A jogalap nélküli 

kifizetések visszafizetése iránti eljárás. Megtérítési eljárás, hitelezői igény benyújtása, mögöttes 

felelősség érvényesítése, fizetési könnyítés engedélyezése. Panaszok, közérdekű bejelentések 

kezelése. 

58. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági feladatok 

ellátása, ami magában foglalja az ellátások megállapítása iránti kérelmek elbírálásával, valamint 

az ellátásban részesülők időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat is. 

59. A 74/2015. (III.30.) Korm. rendeletben meghatározott esetek szakkérdésként történő vizsgálata 

és azokról szakvélemény készítése. Az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítvány kiállítása a 

komplex minősítés eredményéről. 

60. A rehabilitációs kártya iránti kérelmek elbírálása. A kártyára való jogosultság esetén az adatok 

továbbítása a NAV felé. 

61. A kérelemre indult eljárásokban az ügyfelek családi pótlékra, gyermekgondozási segélyre, 

gyermeknevelési támogatásra és anyasági támogatásra és fogyatékossági támogatásra 

irányuló kérelmének elbírálása, döntéshozatal és az ellátások folyósításához szükséges adatok 

rögzítése a TÉBA rendszerben.  

62. A kérelemre indult eljárásban az ügyfelek nagycsaládos gázár-támogatásra irányuló 

kérelmének elbírálása, döntéshozatal és az adatok rögzítése a GATH rendszerben. Azon 

ügyfelek nagycsaládos gázár-támogatásra való jogosultságának hivatalbóli felülvizsgálata, 

akiknél a családtámogatási adatokkal történő ütköztetést követően felmerülhet a jogalap nélküli 

igénybe vétel. A felülvizsgálatra évente november és december hónapban kerül sor. A 

kérelemre indult eljárásban az ügyfelek bányászati dolgozók kereseti kiegészítésére irányuló 

kérelmének elbírálása, ezen közigazgatási hatósági eljárásban döntéshozatal. 

63. Szakmailag megalapozott, jogszabályoknak megfelelő tájékoztatás, felvilágosítás nyújtása 

telefonon és elektronikus levelezés formájában az ügyfél kérésének megfelelően, a 

családtámogatási ellátásokra, fogyatékossági támogatásra, energiatámogatásra való 

jogosultság feltételeiről, általános tájékoztatás nyújtása a lakástámogatás szakterületen. 

Tájékoztatás adása az eljárási szabályokról, az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről, ezek 

elmulasztásának következményeiről, valamint segítség nyújtása az eljárás megindításában, 

felvilágosítás adása a szükséges dokumentumokról és azok kitöltéséről. 

64. A hivatkozott jogszabály szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátások: táppénz, CSED, GYED, 

utazási költség-térítés számfejtése, utalásra történő előkészítése, adóelőleg levonása. 

65. A közgyógyellátási  igazolványra igénybe vehető gyógyszerkeret megállapításáról szóló – 

orvosi szakvélemény kiadása, majd a járási hivatalok által jogerős határozatba foglaltan 

megállapított jogosult részére az ún. közgyógyellátási igazolvány kiállítása és  kipostázása. 

66. A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó hatósági igazolványra vonatkozó igény 

feldolgozása,  az arra való jogosultság (érvényes jogviszony) megállapítása, az igazgatási 

szolgáltatási díjfizetési kötelezettség megállapítása, teljesítésének ellenőrzése, az igazolvány 

nyomtatása és az igénylő részére történő átadása, vagy postázása. Az Európai 



Egészségbiztosítási Kártyára vonatkozó igény feldolgozása, az arra való jogosultság (érvényes 

jogviszony) megállapítása, az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség megállapítása, 

teljesítésének ellenőrzése, korábbi, még érvényes kártya érvénytelenítése, az új Európai 

Egészségbiztosítási Kártya érvényességének meghatározása, nyomtatása  és az igénylő 

részére történő átadása, vagy postázása. 

67. Humánszolgáltatások révén az egyén munkaerőpiaci esélyeinek javítása, az NFA-ból nyújtott 

támogatások folyamatos ellenőrzése. 

68. Hazai és uniós pénzügyi források segítségével a foglalkoztatási szint növelése, munkahelyek 

megőrzése, közfoglalkoztatási programok végrehajtása. 

69. Az NFA pénzeszközeinek pénzügy-számviteli szabályoknak megfelelő kezelése, 

nyilvántartása,adatszolgáltatások teljesítése . 

70. Jogszabályban meghatározott munkavédelmi és munkaügyi hatósági tevékenységgel 

kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátásához szükséges ellenőrzések lefolytatása. 

71. A foglalkoztatásra, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek ellenőrzése, a munkaügyi és munkavédelmi panaszok, bejelentések 

kivizsgálása. 

72.  Jogszabályban meghatározott munkaügyi, munkavédelmi  tájékoztató és felvilágosító 

szolgáltatás nyújtása a munkaerőpiac szereplői számára.  

73. Veszélyes, illetve termékbiztonságot érintő termékek forgalomból történő kiszűrése, szükséges 

intézkedések meghozatala. 

74. A hivatalból – az Éves Vizsgálati Program alapján, valamint a fogyasztók széles rétegét érintő 

bejelentések kapcsán – indult, illetve a kérelemre indult eljárások lefolytatása, döntések 

meghozatala, nyilvánosságra hozatala, perképviselet. 

75.  A fogyasztóvédelmi törvényben foglaltak alapján a hatóság a fogyasztóvédelmi oktatással 

kapcsolatos feladatait az oktatási intézményekkel, és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 

civil szervezetekkel együttműködve látja el. 

76. A közúti közlekedési szolgáltatások engedélyezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, továbbá 

a vállalkozások által végzett tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése. 

77. A tevékenység célja, hogy közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas járművek kerüljenek ki 

a forgalomba.  

78. A közúti járművezető képzésre, utánképzésre jelentkező ügyfelek elméleti és gyakorlati 

vizsgáztatása, utánképzése, továbbá a járművezető képzést, utánképzést végző képzőszervek 

szakfelügyelete, ellenőrzése. 

79. Eljárás és közreműködés a külön rendeletekben meghatározott nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban.  

80. Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek, 

egészségük fokozottabb kézbentartására és tökéletesítésére. Az Ottawai Charta-ban 

megfogalmazott szempontok közül kiemelten foglalkozunk a közösségi tevékenységek és 

egyéni képességek fejlesztésével. 

81. Járvány: egy adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy egy 

meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy adott területen, illetve közösségben, 

egy meghatározott időtartam alatt, vagy legalább két egymással összefüggő eset, amely 

összefüggés járványügyi bizonyítékkal alátámasztható. Járványügy: A járványügyi tevékenység 

célja a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi 

szervezet fertőző betegségekkel szembeni ellenállóképességének fokozása. 



82. Település- és környezet-egészségügy: a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeit 

befolyásoló közegészségügyi követelmények megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel 

az ivóvízellátásra és a fürdővizek minőségére. Kémiai biztonság: a veszélyes anyagokkal és 

keverékekkel végzett tevékenységek (gyártás, forgalmazás, tárolás, foglalkozásszerű 

felhasználás) folyamatos ellenőrzése. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy: a lakosság 

egészséges táplálkozásának előmozdítása, az étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú 

élelmiszerek fogyasztásával, valamint a kozmetikai termékek használatával összefüggő 

mikrobiológiai és kémiai ártalmak megelőzése és leküzdése, a termékek forgalmazásának 

ellenőrzése. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves 

tanulóifjúság időszakos vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, 

pihenésére, szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények közegészségügyi helyzetének 

nyomon követése, ellenőrzése. A munkahelyi optikai sugárzás közegészségügyi ellenőrzése. A 

nemdohányzók védelmét célzó előírások betartásának ellenőrzése. 

83. A hatósági szakfelügyelet ellátása orvosszakmai, ápolásszakmai és védőnői szakterületeken. 

2016. évben a szakfelügyelet kiemelt területe a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti 

szakmai, tárgyi, személyi minimumfeltételek teljesülésének vizsgálata. Az egészségügyi 

tevékenység végzésének hatósági engedélyezése és ellenőrzése alapján az egészségügyi 

szolgáltatók közhiteles, országos adatbázisának kialakítása, folyamatos aktualizálása. 

84. A Heves Megyei Kormányhivatal stratégiai céljaihoz illeszkedően a járási hivatal szabályszerű 

és hatékony működtetése. 

85. Az ügysegédi rendszer által ellátott feladatok további bővítése. 

86. A járási hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés és 

nyilvántartási feladatok folyamatos ellátása. 

87. A társasház- és ingatlankezelők működésével kapcsolatos, járási hivatali hatáskörbe tartozó 

feladatok ellátása. 

88.  A járási hivatali hatáskörbe tartozó hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés és 

nyilvántartási feladatok folyamatos ellátása.  

89. A kormányablakok bővülő feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok gyors és hatékony ellátása. 

90. A 2016. január 1. napjától bevezetésre kerülő új típusú személyazonosító igazolvány (eSZIG) 

kiadásával kapcsolatos feladatellátás, ügyfélkiszolgálás. 

91. A hatályos jogszabályoknak megfelelő egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő feladatok 

magas szintű ellátása 

92. Jogszerű munkavégzés az első fokú építésügyi, építésfelügyeleti és műemlékvédelmi, 

örökségvédelmi hatósági eljárásokban. 

93. Jogszerű és határidőben történő közreműködés a szakhatósági eljárásokban. 

94. A kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal kapcsolatos hatósági feladatok jogszerű és 

határidőben történő ellátása. 

95. Az ingatlan- nyilvántartás tartalmazza településenként az ország valamennyi ingatlanának az 

1997. évi CXLI. törvényben meghatározott adatait. Ezen ingatlan- nyilvántartás vezetését, 

valamint az ingatlan nyilvántartási ügyek intézését a földhivatali osztály látja el. 

96. Az ország teljes területén fekvő valamennyi termőföld használatával kapcsolatosan bejegyzett 

adatok nyilvántartása, azok vezetése. 

97. Az állami ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázis kezelése, tárolása, változások vezetése, 

valamint az adatok szolgáltatása. 

98. Az ellenőrzés tárgya, hogy az ellenőrzést követően megtörténtek- e a vonatkozó jogszabályban 

előírt eljárási cselekmények. Ennek éves felülvizsgálatát is ellenőrizni kell. 



99. A nevelésbe vétel felülvizsgálatának határidőben történő elindítása, döntéshozatal 

határidejének ellenőrzése. 

100. A gondnoki számadás határidőben történő benyújtásának ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályi 

kötelezettségek teljesítésének vizsgálata.  

101. A 2008. évi XLVI. törvénynek megfelelően az élelmiszer-biztonság szavatolása az illetékességi 

területünkön. 

102. Az állatok tartása, szállítása, stb. során fölmerült állatjóléti hibák kiszűrése, illetve az 

engedélyezési és ellenőrzési eljárásokban az állatvédelmi jogszabályokban leírtak betartatása. 

103. A jogszabályok által előírt járványvédelmi mentesítési tervek szigorú végrehajtása az 

engedélyezések és ellenőrzések során. 

104. A bejelentkező álláskeresők nyilvántartásba vétele, ellátások megállapítása. A rendszeres 

jelentkezések regisztrálása és igazolások kiadása. 

105. Az önkormányzati és országos közfoglalkoztatók közfoglalkoztatással kapcsolatos kérelmeinek, 

munkaerő-igényeinek ügykezelése, közvetítések elvégzése, a támogatások pénzügyi 

lebonyolítása. 

106. Térségi, országos munkaerő-piaci programokba történő bevonások, munkáltatók felkutatása, 

ezzel kapcsolatos támogatások ügyintézése, ügyfelek nyomon követése 

107. Hazai kozmetikumokat előállító cégek teljes körű komplex ellenőrzése, hajfestékek címke 

ellenőrzése. Az eredmények függvényében hatósági intézkedés. 

108. OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer használatának felmérése az alapellátásban. Az 

ellenőrzés során felhívjuk a figyelmet a hiányosságokra és korrekcióval élünk. 

109. Medencés fürdők alapadatainak feltöltése a HUMVI rendszerbe. A HUMVI egy vízminőségi-

vízbiztonsági rendszer, ami adatot szolgáltat a vízminőséget és vízbiztonságot érintő 

információk tekintetében. 

 



Intézményi munkaterv 

Heves Megyei Kormányhivatal               
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1 
Kormányhivatal vezetése 

2010. évi CXXVI. tv., 66/2015. 

(III. 30.) Korm. r , 

Szabályszerűen és 

hatékonyan működtetett 

hivatali szervezet. 

A Kormányhivatal 

kormányzati céloknak 

megfelelő működése. 

kormánymegbízott 3 Nem releváns. folyamatos 
10794 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

2 
Államreform program végrehajtása 2010. évi CXXVI. tv. 

A jogszabályi feltételeknek 

megfelelő és hatékony 

munkavégzést biztosító 

integrált hivatali struktúra. 

Szolgáltató és 

költséghatékony 

közigazgatás. 

kormánymegbízott 3 MÁK, BÁH, OEP folyamatos 
10794 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

3 
A járási hivatalok megerősítésével 

és az ehhez szükséges hatáskör-

racionalizálással kapcsolatos 

feladatok végrehajtása. 

2011. évi CXCIX. törvény, 

1959/2015. (XII.23.) Korm. 

határozat, 1961/2015. (XII.23.) 

Korm. határozat 

A Kormányhivatal 

szabályszerű funkcionális 

működése. 

Jogállásnak megfelelő 

foglalkoztatás biztosítása. 
felső vezetés 3 nem releváns 

2016. január 31., 

2016. július 1 

10794 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

4 
2016. évi Belső Ellenőrzési Terv 

végrehajtása 

370/2011. (XII. 31) Korm. 

rendelet 

A szervezet szabályos, 

gazdaságos, hatékony 

működése 

Belső kontrollrendszer 

megfelelő működése 

belső ellenőrzési 

vezető 5 Nem releváns folyamatos 
17990 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

5 
Kormányhivatali kommunikáció 

2010. évi CXXVI. tv., 66/2015. 

(III. 30.) Korm. r. 
Átlátható működés 

Az állampolgárok és a 

szakmai ügyfelek 

tájékoztatása. 

kabinetfőnök 2 Nem releváns. folyamatos 
7196 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

6 
Integritás-menedzsment 50/1013. (II.25.) Korm. r. 

Integritás tanácsadói hálózat 

létrehozása, működtetése. 

A Kormányhivatal 

integrációjának biztosítása. 
Integritás tanácsadó 1 Nem releváns. folyamatos 

3598 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

7 Helyi és nemzetiségi 

önkormányzatok törvényességi 

felügyelete. 

Mötv. 132-142. §Njtv. 146. § 
törvényesen működő 

önkormányzatok 

hatékony törvényességi 

felügyelet 

ÉHOTF  

főosztályvezető-

helyettes 

7 Nem releváns. folyamatos 
25186 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

8 Szakmai segítségnyújtás az 

önkormányzatok részére. 
Mötv. 132. § (1) bek.  k) pont 

jogszabályszerű 

önkormányzati döntések 

megfelelő együttműködés  az 

önkormányzatokkal 

ÉHOTF  

főosztályvezető-

helyettes 

7 Nem releváns. folyamatos 
25186 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



9 
Panaszbejelentések kivizsgálása. Mötv. 133. § 

jogsértő helyzet 

megszüntetése 
ügyféli elégedettség 

ÉHOTF  

főosztályvezető-

helyettes 

7 Nem releváns. 30 nap 
25186 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

10 Első-, másodfokú, illetve 

felügyeleti hatósági feladatok 

ellátása. 

2004. évi CXL. tv, 2003. évi XCII. 

tv, 2007. évi CXXIII. tv, 1993. évi 

XLVIII. tv, 1994. évi LV. tv, 

251/2014. (X. 2.) Korm. r., 2010. 

évi I. tv., 1990. évi XCIII. tv, 

326/2011. (XII. 28.) Korm. r. + 

ágazati anyagi jogi jogszabályok 

jogszabályszerű és 

ügyfélbarát hatósági 

jogalkalmazás és 

döntéshozatali eljárás 

megfelelés a hatályos 

jogszabályoknak 

ÉHOTF  

főosztályvezető 
7 Nem releváns. folyamatos 

25186 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

11 Képviselet közigazgatási peres és 

nemperes eljárásokban. 

1952. évi III. törvény, 2005. évi 

XVII. törvény 

hatékony, szakszerű és 

eredményes peres és 

nemperes jogi képviselet 

megfelelés a hatályos 

jogszabályoknak 

Oktatási és Hatósági 

Osztályon bejegyzett 

jogtanácsosok 

5 Nem releváns. folyamatos 
17990 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

12 A Ket. megfelelő alkalmazásának 

ellenőrzése. 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

19. § (1) bekezdés b) pontja és 20. 

§ c) pontja 

a Ket. megfelelő alkalmazása 

a központi államigazgatási 

szervek területi szervei és a 

helyi önkormányzati szervek 

tekintetében 

megfelelés a Ket.-nek 
ÉHOTF  

főosztályvezető 
8 Nem releváns. folyamatos 

28784 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

13 
Az egyházi és magán köznevelési 

intézmények nyilvántartásba 

vétele, működési engedélyének 

kiadása, módosítása. 

A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. §, 23. 

§ 

A hatósági eljárások jogszerű 

lefolytatása 

megfelelés a hatályos 

jogszabályoknak 
Oktatási és Hatósági 

osztályvezető 
3 Nem releváns. folyamatos 

10794 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

14 Törvényességi és hatósági 

ellenőrzés. 

A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 34. § (2) 

bekezdés, és 79. § (2) bekezdés 

A hatósági eljárások jogszerű 

lefolytatása 

megfelelés a hatályos 

jogszabályoknak Oktatási és Hatósági 

osztályvezető 
3 Nem releváns. folyamatos 

10794 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

15 
Érettségi szervezési feladatok. 

Az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13) Korm. 

rendelet 

Az állami köznevelési 

feladatokban való részvétel 

Ágazati jogszabályokban 

előírt kötelezettségek 

teljesítése 

Oktatási és Hatósági 

osztályvezető 
2 Oktatási Hivatal folyamatos 

7196 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

16 Szakképzési megállapodások 

megkötése. 

A szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény 84. § (7), (8) 

bekezdés 

Az állami szakképzési 

feladatokban való részvétel 

Ágazati jogszabályokban 

előírt kötelezettségek 

teljesítése 

Oktatási és Hatósági 

osztályvezető 
1 

Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal 
folyamatos 

3598 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

17 
Másodfokú építésügyi, és 

építésfelügyeleti hatósági feladatok 

ellátása. 

343/2006. (XII.23.) Korm. r. 

Jogszabályban meghatározott 

határidőre elkészített 

szakszerű másodfokú 

döntések kiadása. 

A másodfokú építésügyi, és 

építésfelügyeleti hatósági 

feladatok jogszerű ellátása. 

Építésügyi 

osztályvezető 
3 Nem releváns. folyamatos 

10794 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

18 
Első fokú építésügyi és 

építésfelügyeleti hatóságok 

ellenőrzése. 

66/2015. (III.30.) Korm. r., 

66/2015. (III.30.) Korm. r. 

Az első fokú jogalkalmazói 

munka során elkövetett hibák 

feltárása. 

Szakmai felügyelet 

gyakorlása az első fokú 

hatóságok felett. 

Építésügyi 

osztályvezető 
3 Nem releváns. 

Ellenőrzési 

ütemterv szerint 

10794 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

19 
Építésügyi vizsgára felkészítő 

tanfolyam szervezése, vizsga 

lebonyolítása I. fokú építési 

hatóságok részére. 

487/2013.(XII.17.) Korm. r. Jogszabályi előírás teljesítése Hivatali stratégia 
Építésügyi 

osztályvezető 
3 Miniszterelnökség 2015. dec. 31. 

10794 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

20 

Az állami főépítész 

területrendezéssel és 

területfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatainak ellátása. 

A területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló1996. évi 

XXI. törvény 19. § (2) bekezdése, 

a főépítészi tevékenységről szóló 

190/2009. (IX. 15.) Korm. 

Tájékoztatás, közbenső, 

végső szakmai vélemény Hivatali stratégia 
Építésügyi 

osztályvezető, állami 

főépítész 

2 Nem releváns. folyamatos 
7196 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



Rendelet 

21 

Közreműködés a járási hivatalok 

megerősítéséhez és az ehhez 

szükséges hatáskör-

racionalizáláshoz, valamint az 

állami tisztviselői kar 

kialakításához kapcsolódó 

humánpolitikai és személyzeti 

koncepciók kialakításában, 

döntések előkészítésében. 

2011. évi CXCIX. törvény, 

1959/2015. (XII.23.) Korm. 

határozat, 1961/2015. (XII.23.) 

Korm. határozat 

A Kormányhivatal 

szabályszerű funkcionális 

működése. 

Jogállásnak megfelelő 

foglalkoztatás biztosítása. 

jogi és koordinációs 

főosztályvezető 
10 nem releváns 

2015. január 31., 

2016. július 1 

35980 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

22 

A Kormányhivatal személyi 

állományát érintő kiemelt képzési 

feladatok (közigazgatási 

bürokráciacsökkentés, belső 

továbbképzési programok) ellátása. 

2010. évi CXVI. tv., 66/2015. (III. 

30.) Korm. r., 273/2012. (IX.28.) 

Korm. r. 
 

A szervezeti célokhoz 

illeszkedő szakmai tudással 

rendelkező képzett 

kormánytisztviselői 

állomány. 

jogi és koordinációs 

főosztályvezető-

helyettes 

5 nem releváns 
2016. január 31., 

2016. június 30. 

17990 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

23 
A Kormányhivatal koordinációs, 

ellenőrzési és minősített 

adatkezelési feladatainak ellátása. 

2010. évi CXXVI., 2012. évi 

CXII., 2009. évi CLV. tv. 

MÁK működtetése, 

közzétételi kötelezettség 

teljesítése, személyes és 

minősített adatvédelem 

biztosítása. 

A kormányhivatali 

adatvagyon megfelelő 

védelme, felhasználása. 

jogi és koordinációs 

főosztályvezető-

helyettes 

4 nem releváns folyamatos 
14392 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

24 
A kormányhivatal funkcionális 

feladatellátása körében a hivatal 

képviselete peres és perenkívüli 

eljárásokban. 

2010. évi CXXVI. tv. 
hatékony perképviselet, 

pernyertesség előmozdítása 

hatékony, költségtakarékos 

működés 
osztályvezető 2 Nem releváns. folyamatos 

7196 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

25 

A kormányhivatal funkcionális 

feladatellátása körében a hivatal 

által kötött szerződések 

előkészítése, a más által készített 

szerződések jogi felülvizsgálata, 

ellenjegyzése 

2010. évi CXXVI. tv. 

A hivatal költségtakarékos, 

célszerű  működését szolgáló 

szerződéskötések 

hatékony, költségtakarékos 

működés 
osztályvezető 2 Nem releváns. folyamatos 

7196 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

26 
Közérdekű bejelentések, panaszok 

nyilvántartása, hivatali panasz 

utasítás felülvizsgálata 

2010. évi CXXVI. tv, 2013. évi 

CLXV. tv. 

A közérdekű bejelentések, 

panaszok gyors szakszerű 

kivizsgálása, a bejelentők 

védelmének biztosítása. 

A közérdekű bejelentések, 

panaszok gyors szakszerű 

kivizsgálása, a bejelentők 

védelmének biztosítása. 

osztályvezető 1 Nem releváns. folyamatos 
3598 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

27 

Költségvetés, beszámoló készítés, 

számviteli nyilvántartások 

vezetése, adatszolgáltatások 

biztosítása. Pénzeszközök kezelése, 

pénzellátási feladatok biztosítása 

2011. évi CXCV. tv.(Áht), 

368/2011. (XII.31.) Korm. r.(Ávr) 
Szabályoknak megfelelő 

könyvvezetés 

Takarékos, költséghatékony 

működés 

pénzügyi és számviteli 

osztályvezető 
27 Nem releváns folyamatos 

97146 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

28 
Vagyongazdálkodási, beszerzési, 

ellátási és üzemeltetési feladatok 

ellátása 

2011. évi CXCV tv.(Áht), 

368/2011 (XII.31.) Korm. r.(Ávr), 

2007. évi CVI tv. 

Takarékos, költséghatékony 

működés 

Takarékos, költséghatékony 

működés 

beszerzési, beruházási 

és üzemeltetési 

osztályvezető 

29 Nem releváns folyamatos 
104342 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

29 Szociális, gyermekvédelmi és 

családtámogatási ellátások 

igénylése, folyósítása 

2011. évi CXCV. tv.(Áht) 

368/2011. (XII.31.) Korm. r.(Ávr) 

392/2013 (XI.12.) Korm.rend., 

62/2006 (III.27. Korm. Rend., 

63/2006 (III.27.) Korm. 

Rend.,2014. évi XCIX 

.tv.149/1997. (IX. 10.) Korm. 

Rendelet 1997. évi XXXI. 

A jogosultak határidőben 

történő ellátása 

Jogosultság szerinti ellátás 

biztosítása 

támogatási és 

bérgazdálkodási 

osztályvezető 

11 Nem releváns folyamatos 
39578 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



Törvény Eljárásrend 1998. évi 

LXXXIV. Törvény; 141/2000. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet 

30 
Európai Uniós projektek 

koordinációs, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási és elszámolási 

feladatainak ellátása 

2011. évi CXCV. tv.(Áht), 

368/2011. (XII.31.) Korm.r.(Ávr), 

4/2011 (I.28.) Korm.r.(Áhsz) 

A projekt eredményes 

megvalósítása 

Eredményes, 

költséghatékony működés 

beszerzési, beruházási 

és üzemeltetési 

osztályvezető 

1 Nem releváns folyamatos 
3598 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

31 

A Heves Megyei Kormányhivatal 

járási hivatalai informatikai 

működésének támogatása, 

számítástechnikai és 

telekommunikációs eszközeinek 

telepítése és üzemeltetése 

2010. évi CXXVI. tv. Feladatellátás biztosítása Munkafeltételek biztosítása 
informatikai 

osztályvezető 
20 

BM, ME, NISZ, 

KEKKH, központi 

hivatalok 

folyamatos 
71960 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

32 

Központi szakmai alkalmazások, 

elektronikus levelezési-, iratkezelő, 

gazdasági és humánpolitikai 

rendszerek, felhasználói 

hozzáférések adminisztrációja, 

működtetése 

2010. évi CXXVI. tv. 
Hozzáférések biztosítása 

informatikai rendszerekhez 

Biztonságos informatikai 

szolgáltatások 

informatikai 

osztályvezető 
10 

BM, ME, NISZ, 

KEKKH, központi 

hivatalok 

folyamatos 
35980 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

33 
A Kormányablakok kialakításával 

kapcsolatos informatikai tárgyú 

tervezési és kialakítási feladatok 

támogatása 

515/2013. (XII. 30) Korm. r. 

Gyorsabb, hatékonyabb 

ügyintézés, nagyobb ügyfél 

elégedettség, hatékony 

közigazgatás 

Ügyfélcentrikus és hatékony 

ügyintézés 

informatikai 

osztályvezető 
12 

BM, ME, NISZ, 

KEKKH 
folyamatos 

43176 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

34 

Elsőfokú hatáskör ellátása a 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

valamint szociális szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásával és ellenőrzésével 

kapcsolatos, jogszabályban 

meghatározott feladatok 

tekintetében. 

1997. évi XXXI. tv, 1993. évi III. 

tv., 369/2013. (X. 24.) Korm. 

rendelet, 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 

döntéshozatal alapfeladat ellátása osztályvezető 4 szakértő/szakhatóság folyamatos 
14392 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

35 

Települési önkormányzat 

jegyzőjének, járási hivatalnak 

gyámhatósági, szociális hatósági 

ügyekben másodfokú hatáskör 

gyakorlása, valamint szakmai 

irányítása, felügyelete, ellenőrzése.  

331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet, 1993. évi III. tv., 1997. 

évi XXXI. tv., 63/2006. (III. 27.) 

Korm. rendelet 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet  

ellenőrzési összefoglaló 

/döntéshozatal 
alapfeladat ellátása főosztályvezető 6 Nem releváns. folyamatos 

21588 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

36 

Első fokú hatáskör gyakorlása a 

súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési 

kedvezményeivel (szgk. szerzési és 

átalakítási támogatás) 

összefüggésben. 

102/2011. (VI. 29.) Korm. 

rendelet, 1993. évi III. tv.,  
döntéshozatal alapfeladat ellátása osztályvezető 1 Nem releváns. 

elbírálás évente 

két alakalommal 

2016. 06. 15., és 

2016. 12. 15. 

3598 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

37 
Természetes személyek 

adósságrendezése (Családi 

Csődvédelmi Szolgálat) Lakáscélú 

állami támogatás 

2015. évi CV. törvény, 240/2015. 

(IX.8.) Korm. r. 12/2001. (I. 31.) 

Korm. rend. 134/2009. (VI. 23.) 

Korm. rend. 341/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend 256/2011. (XII. 6.) 

Korm. rend. 2004. évi CXL. tv. 

1990. évi XCIII. tv. 

Jogszabályi hatáskörök 

ellátása, végrehajtást 

követően 2016. évi 

beszámoló tartalmazza 

Bíróságon kívüli és bírósági 

adósságrendezési 

lefolytatása, családi 

vagyonfelügyelői 

tevékenység ellátása 

Ügyfélszolgálati 

tevékenység, hatósági 

ellenőrzési eljárások, 

bekapcsolódás végrehajtási 

eljárásokba, perképviselet 

ellátása peres ügyekben, 

ingatlan nyilvántartással 

kapcsolatos eljárások 

osztályvezető 7 Nem releváns folyamatos 
25186 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



38 Jogi segítségnyújtás, 

Áldozatsegítés 

2003. évi LXXX. tv, 56/2007. 

(XII.22.) IRM rend. 2005. évi 

CXXXV. tv, 1/2006. (I. 6.)   IM 

rend.  

Jogszabályi hatáskörök 

ellátása, végrehajtást 

követően 2016. évi 

beszámoló tartalmazza  

A szociálisan, anyagi 

helyzetük miatt vagy más 

okból rászorulók számára 

szakszerű és személyre 

szabott támogatás. Az 

áldozatnak a 

bűncselekménnyel okozott 

fizikai, lelki, érzelmi, anyagi 

vesztesége a lehető 

legteljesebb mértékben 

csökkenjen. 

osztályvezető 4 Nem releváns folyamatos 
14392 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

39 

Pártfogó felügyelői tevékenységek 

(Kt, Pfv,  Mpf,  M, PfJm,) 

Közvetítői (szabs, bü.) tevékenység 

Közérdekű munkabüntetés 

végrehajtása 

2012. évi C. tv. (új Btk.) 2013. évi 

CCXL. tv. Bv. tv.,  1998. évi XIX. 

tv. Be. 8/2013. (VI. 29.) KIM 

rend. Pfr., 2006. évi CXXIII. tv. 

1997. évi XXXI. tv.  Gyvt.  

149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 

Gyer. 2012. évi C. tv. (új Btk.) 

2013. évi CCXL. tv. Bv. tv.,  1998. 

évi XIX. tv. Be. 8/2013. (VI. 29.) 

KIM rend. Pfr., 2006. évi CXXIII. 

tv. 2012.évi II.tv.  

Jogszabályi hatáskörök 

ellátása, végrehajtást 

követően 2016. évi 

beszámoló tartalmazza 

Bűnismétlés kockázatának 

csökkentése, társadalmi 

reintegráció elősegítése, 

közösség védelmének 

erősítése, ügyészi és bírói 

döntéshozatal előkészítése, 

szabadságvesztés kiváltására 

alkalmas szankciók 

végrehajtása, alternatív 

büntetések végrehajtásával, 

gyermekvédelmi hatósági 

szankció ellátása, közérdekű 

munka büntetés 

végrehajtásának szervezése, 

ellenőrzése Közvetítői 

eljárással a bűncselekmény 

okozta károk mérséklése, és 

a szabálysértés 

következményeinek 

jóvátétele. 

osztályvezető 15 

TÁMOP 5.6.2 (IH 

projekt  csak  a 

közérdekű munka 

büntetés végrehajtás-

ban) a többi tevékenység 

során Nem releváns  

folyamatos 
53970 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

40 Zöldség-gyümölcs minőség-

ellenőrzési feladatok. 
82/2004. (V. 11.) FVM r. 

A nem megfelelő minőségű 

és eredetű zöldség-gyümölcs 

kizárása a kereskedelemből 

Élelmiszerlánc-biztonság osztályvezető 7 Nem releváns. folyamatos 
25186 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

41 
Talajvédelmi hatósági feladatok. 2007. évi CXXIX. tv 

A termőföld minőségének 

megőrzése 

Élelmiszerlánc-biztonság, 

fenntartható mezőgazdasági 

termelés 

osztályvezető 4 Nem releváns. folyamatos 
14392 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

42 Biológiai hatékonysági 

vizsgálatok. 
89/2004. (V. 15.) FVM r. 

A sikeresen végrehajtott 

vizsgálat megalapozza a 

peszticidek engedélyezési 

eljárását. 

Élelmiszerlánc-biztonság osztályvezető 5 Nem releváns. folyamatos 
17990 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

43 Élelmiszerlánc-, és minőség-

felügyeleti feladatok 
68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

Éves ellenőrzési terv 

teljesítése, jogsértések 

kivizsgálása, intézkedés 

Biztonságos élelmiszer 

előállítás, forgalmazás 

hatósági főállatorvos 

megyei főmérnök 
1 

Nav, Fogyasztóvédelem, 

Rendőrség 
folyamatos 

3598 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

44 
Járványügyi feladatok 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

Járványvédelmi jogsértések 

felderítése, járványvédelmi 

intézkedések 

Járványvédelmi előírások 

betartása 

osztályvezető 
4 

Nav, Rendőrség folyamatos 14392 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

45 
Állatvédelmi feladatok 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

Állatvédelmi jogsértések 

felderítése, intézkedések 

Állatvédelmi előírások 

betartása 

osztályvezető 
3 

Természetvédelmi 

hatóság, Rendőrség 
folyamatos 10794 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

46 
A vad védelmével, a 

vadgazdálkodással, valamint a 

vadászattal kapcsolatos hatósági 

feladatok ellátása 

1996. évi LV. törvény 

A vad és élőhelyének 

védelme. Vadlétszám 

szabályozás. A vadászat, 

vadgazdálkodás szabályozott 

Az ágazati közigazgatási 

eljárások határidőben, 

ügyfélbarát módon történő 

lefolytatása. Éves ellenőrzési 

főosztályvezető-

helyettes 
4 

FM, BM, NÉBIH 

OMVK, Területi 

Vadgazdálkodási Tanács 

folyamatos 
14392 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



keretek  között tartása. Az új 

vadászterületek kijelölése, a 

jogosultak, tulajdonosi 

közösségek és közös 

képviselők nyilvántartásba 

vétele. 

terv teljesítése, jogsértések 

kiszűrése 

47 
A halgazdálkodással, a halászattal 

és horgászattal kapcsolatos 

hatósági feladatok ellátása 

2013. évi CII. törvény 

A hal védelme. A 

halgazdálkodási tevékenység 

szabályozott keretek  között 

tartása. 

Az ágazati közigazgatási 

eljárások határidőben, 

ügyfélbarát módon történő 

lefolytatása. Éves ellenőrzési 

terv teljesítése, jogsértések 

kiszűrése 

főosztályvezető-

helyettes 
2 FM, BM, NÉBIH folyamatos 

7196 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

48 Hegyközségek törvényességi 

felügyelete 
2012. évi CCXIX.tv. 

Hegyközségek működésének 

szabályozott keretek között 

tartása. 

A vonatkozó jogszabályok 

alapján a hegyközségek 

törvényes működésének 

biztosítása, a jogsértések 

kiszűrése. 

főosztályvezető-

helyettes 
1 FM, hegyközségek folyamatos 

3598 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

49 
Erdőtervezési feladatok 

2009. évi XXXVII. törvény és 

végrehajtási rendeletei. 
Szabályozott , tartamos 

erdőgazdálkodás 

Az ágazati közigazgatási 

eljárások határidőben, 

ügyfélbarát módon történő 

lefolytatása. Éves ellenőrzési 

terv teljesítése, jogsértések 

kiszűrése 

erdőtervezési 

osztályvezető 
17 FM, NÉBIH folyamatos 

61166 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

50 
Erdészeti igazgatási feladatok 

2009. évi XXXVII. törvény és 

végrehajtási rendeletei . Jogszerű erdőgazdálkodás 

Az ágazati közigazgatási 

eljárások határidőben, 

ügyfélbarát módon történő 

lefolytatása. Éves ellenőrzési 

terv teljesítése, jogsértések 

kiszűrése 

erdőfelügyeleti 

osztályvezető 
15 FM, NÉBIH folyamatos 

53970 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

51 Pályázatok és támogatások 

kezelése 

22/2011. (III. 25.) VM. r., 

102/2008 (VIII. (.) FVM. r., 

122/2007. (X.19.) FVM. r., 2009. 

évi XXXVII. tv. 

Uniós, illetve nemzeti 

támogatási rendszerek 

működésének elősegítése 

Az ágazati közigazgatási 

eljárások határidőben, 

ügyfélbarát módon történő 

lefolytatása. 

főosztályvezető 6 MVH, NÉBIH MVH szerint 
21588 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

52 Másodfokú ingatlanügyi hatósági 

eljárások lefolytatása. 

1997. évi CXLI. tv., 2012. évi 

XLVI. tv., 2013. évi CCXII. tv., 

2007. évi CXXIX. tv. 

373/2014.(XII.31.) Korm.r. 

Döntés (határozat, végzés) 

meghozatala, az első fokú 

döntés helybenhagyása, 

megváltoztatása, 

megsemmisítése. 

Az ingalan-nyilvántartás és a 

földhasználati nyilvántartás 

közhitelességének 

biztosítása, a termőföld 

hasznosítása és mennyiségi 

védelme. 

Földhivatali Főosztály 14 
jogszabályban előírt 

szakhatóság 
folyamatos 

50372 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

53 
A számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer 

szolgáltatásait igénybe vevők 

ellenőrzése. 

1997. évi CXLI. tv., 

373/2014.(XII.31.) Korm.r.  

Hatósági Ellenőrzési Terv 

Helyszíni ellenőrzésről 

jegyzőkönyv felvétele, az 

ellenőrzések tapasztalatairól 

jelentés a szakmai irányító 

szervnek. 

Adatlekérdezések 

jogszerűségének és a 

biztonsági előírások 

betartásának biztosítása. 

Földhivatali Főosztály 

az ingatlanügyi 

hatósági feladatokat 

ellátó járási hivatalok 

földhivatali 

osztályainak 

bevonásával 

6+6 - 

negyedévente a 

Hatósági 

Ellenőrzési 

Tervben foglaltak 

szerint 

43176 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

54 
A föld tulajdonjoga 

megszerzésével kapcsolatos első 

fokú hatósági eljárások 

lefolytatása. 

2013. évi CXXII. tv., 2013. évi 

CCXII. tv., 373/2014.(XII.31.) 

Korm.r. 

Döntés (határozat, végzés) 

meghozatala,  okirat 

záradékolása. 

Versenyképes 

mezőgazdasági termelés 

folytatásának elősegítése, a 

föld tulajdonjoga 

jogszabálysértő módon 

történő megszerzésének 

megakadályozása. 

Földhivatali Főosztály 12 

jegyző, helyi 

földbizottság, (NAK 

területi szerve),  

jogszabályban előírt  

társhatóság 

folyamatos 
43176 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



55 
Nyugellátások, egyéb ellátások 

jogszerű, határidőben történő 

megállapítása, adategyeztetési 

eljárások teljes körű lefolytatása 

1997. évi LXXX. tv., 1997. évi 

LXXXI. tv., 1997. évi LXXXIII. 

tv., 2011. évi CLXVII. tv. 

Jogszerűen működő, 

hatékony, ügyfélbarát 

közigazgatás, biztosítottak 

jogainak érvényesítése. 

Közreműködés a Magyary 

Zoltán Közigazgatás- 

fejlesztési Program 

megvalósításában 

Nyugdíj-megállapítási 

és Adategyeztetési 

Osztályt vezető főovh. 

37 fő NAV, foglalkoztatók Folyamatos 
133126 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

56 

Gyors, hatékony nyugdíjbiztosítási 

ellenőrzések lefolytatása. A 

nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartás kezelése, 

adatszolgáltatás teljesítése.  

1997. évi LXXXI. tv., 2004. évi 

CXL. tv. 

A biztosítottak jogainak 

érvényesítése, a valós adatok 

beszerzése a nyugdíj-

megállapítás számára. 

Közhiteles hatósági 

nyilvántartás megvalósítása. 

Közreműködés a Magyary 

Zoltán Közigazgatás-

fejlesztési Program 

megvalósításában 

Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

osztályvezetője 

17 fő 

NAV, foglalkoztatók, 

végelszámolók, 

felszámolók 

Folyamatos 
61166 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

57 

Méltányossági kérelmek rövid időn 

belül történő elbírálása. Az 

NY.Alap, az E. Alap bevételeinek 

és kiadásainak könyvelése, 

nyilvántartása és azokról 

rendszeres adatszolgáltatás. 

Megállapodás-kötés szolgálati idő 

és a nyugdíj alapjául szolgáló 

jövedelem szerzése céljából. A 

kormányhivatal nyugdíjbiztosítási 

hatáskörébe tartozó peres 

eljárásokban képviselet. 

Megtérítések, panasok, közérdekű 

bejelentések kezelése. 

1997. évi LXXXI. tv.. 1997. évi 

LXXXIII. törvény, 2011. évi 

CXCI. tv., 327/2011. (XII.29.) 

Korm.r., 1997. évi LXXX. tv., 

2000. évi C. tv, 2011. évi  CXCV. 

tv.,  368/2011. (XII. 31.) Korm.r., 

4/2013.(I.11.) Korm.r., 38/2013. 

(IX.19.) NGM.r., 2003. évi XCII. 

tv., 2004. évi CXL. tv., 1952. évi 

III. tv., 2013. évi CLXV. tv., 

ügyfélbarát közigazgatás. 

Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés. Az 

NY. és az E. Alap védelme. 

Közreműködés a Magyary 

Zoltán Közigazgatás-

fejlesztési Program 

megvalósításában 

Főosztályvezető,  

Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

osztályvezetője 

10 fő 

Önkormányzatok, NAV, 

ONYF, NYUFIG, 

MÁK, külsős szolgáltató 

cégek 

Folyamatos 
35980 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

58 

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásainak 

megállapítása iránti kérelmek 

elbírálása, valamint az ellátásban 

részesülők időszakos 

felülvizsgálata 

2011. évi CXCI. Tv., 327/2011. 

(XII.29.) Korm. Rendelet, 

74/2015. (III.30.) Korm. rendelet, 

7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 

Ellátások megállapítása, 

megszüntetése, 

továbbfolyósítása, a kérelem 

elutasítása 

Jogszerűség, hatékonyság 

Rehabilitációs Ellátási 

és Szakértői Osztály 

osztályvezetője 

19 fő 
NAV, Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 
Folyamatos 

68362 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

59 
A szakkérdések vizsgálatával 

kapcsolatos feladatok ellátása.  

Hatósági bizonyítvány kiállítása 

iránti kérelmek elbírálása 

74/2015. (III.30.) Korm. rendelet, 

7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet . 

2011. évi CXCI. Tv., 327/2011. 

(XII.29.) Korm. Rendelet 

Szakvélemények elkészítése. 

Hatósági bizonyítvány 

kiállítása a komplex 

minősítés eredményéről. 

Jogszerűség, hatékonyság 

Rehabilitációs Ellátási 

és Szakértői Osztály 

osztályvezetője 

19 fő Nem releváns Folyamatos 
68362 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

60 Rehabilitációs kártya iránti 

kérelmek elbírálása 

2004. évi CXXIII. Tv., 33/2012 

(XII.5.) NGM Rendelet 

Rehabilitációs kártya 

kiállítása, a kérelem 

elutasítása 

Jogszerűség, hatékonyság 

Rehabilitációs Ellátási 

és Szakértői Osztály 

osztályvezetője 

4 fő NAV Folyamatos 
14392 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

61 

Családi pótlékra, 

gyermekgondozási segélyre, 

gyermeknevelési támogatásra, 

anyasági támogatásra, 

fogyatékossági támogatásra 

vonatkozó kérelem elbírálása 

1998. évi LXXXIV. törvény, 

223/1998. (XII.30.) Korm. 

rendelet, 1998. évi XXVI. törvény, 

141/2000. (VIII.9.) Korm. 

rendelet, 2004. évi CXL. törvény. 

Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés. 

Közigazgatási hatósági 

eljárás lefolytatása a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. 

Család-támogatási 

Osztály 1. vezetője 
20 fő Nem releváns Folyamatos 

71960 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

62 
Nagycsaládos gázár-támogatásra 

irányuló kérelmek elbírálása, 

támogatásra való jogosultság éves 

felülvizsgálata és 

28/2009. (VII.25.) KHEM 

rendelet, 13/2013. (IV.3.) NFM 

rendelet, 2004. évi CXL. törvény 

23/1991.(II.9.) Korm. rendelet 

Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés. 

Közigazgatási hatósági 

eljárás lefolytatása a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. 

Család-támogatási 

Osztály 1. vezetője 
20 fő Nem releváns Folyamatos 

71960 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

63 

Telefonos, elektronikus és írásbeli 

ügyintézés, valamint tájékoztatás 

nyújtása családtámogatási 

ellátásokkal, fogyatékossági 

támogatással, nagycsaládos 

földgáz-árkedvezménnyel, 

valamint lakáscélú állami 

1998. évi LXXXIV. törvény, 

223/1998. (XII.30.) Korm. 

Rendelet, 1998. évi XXVI. 

törvény, 141/2000. (VIII.9.) Korm. 

Rendelet, 2004. évi CXL. törvény, 

28/2009. (VII.25.) KHEM 

rendelet, 13/2013. (IV.3.) NFM 

Szóbeli és elektronikus úton 

írásbeli tájékoztatás. 

Közigazgatási hatósági 

eljárás lefolytatása a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. 

Család-támogatási 

Osztály 2. vezetője 
32 fő Nem releváns Folyamatos 

115136 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



támogatásokkal kapcsolatosan rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet, 134/2009. (VI. 23) Korm. 

rendelet, 256/2011. (XII.6.) Korm. 

rendelet, 341/2011. (XII.29.) 

Korm. r. HMKH SZMSZ, 

Ügyrend 

64 Pénzbeli ellátások jogszerű és 

határidőben történő megállapítása 

és folyósítása 

1997. évi LXXXIII. törvény, 

217/1997.(XII.1.) korm. rend. 
Ellátások folyósítása 

Biztosítottak jogainak 

érvényesítése 

Egészségbiztosítási 

Osztály 1. vezetője 
22 fő Nem releváns Folyamatos 

79156 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

65 
Közgyógyellátásra való jogosultság 

megállapításához szakvélemény 

adása. Közgyógyellátási 

igazolvány kiállítása. 

1993. évi III. törvény, 63/2006. 

(III. 27.) korm. rend. 

Szakvélemény kiadása és 

közgyógyellátási 

igazolványok kiállítása. 

Biztosítottak jogainak 

érvényesítése 

Egészségbiztosítási 

Osztály 1. vezetője 
4 fő Nem releváns Folyamatos 

14392 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

66 

TAJ-t tartalmazó hatósági 

igazolvány, valamint Európai 

Egészségbiztosítási Kártya 

jogszerű és határidőben történő 

kiadása. 

1996. évi XX. törvény, 1997. évi 

LXXXIII. tv. 
TAJ kártya és EU kiadása 

Minden jogosult személy 

rendelkezzen TAJ kártyával 

és EU kártyával. 

Egészségbiztosítási 

Osztály 2. vezetője 
6 fő KEKKH, OEP Folyamatos 

21588 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

67 Munkaerőpiaci szolgáltatások és 

hatósági feladatok 
320/2014. (XII.13.) Korm.rendelet 

Humánszolgálta-tások eseti 

számának növelése, 

munkaerő-piaci ellenőrzési 

és II. fokú hatósági feladatok 

ellátása 

Személyre szabott 

szolgáltatások nyújtása, 

ügyfélbarát közigazgatás 

biztosítása 

Munkaerőpiaci Osztály 9 Nem releváns folyamatos 
32382 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

68 
Hazai és Uniós forrásokból 

támogatott programok (ideértve a 

közfoglalkoztatási feladatokat is ) 

végrehajtása 

320/2014. (XII.13.) Korm.rendelet 

Közfoglalkoztatotti létszám 

növelése, a 

közfoglalkoztatási 

programok végrehajtása 

Foglalkoztatási szint javítása, 

a civil szférával történő 

hatékony együttműködés 

Munkaerőpiaci Osztály 

Közfoglalkoztatási 

Osztály 

82 Nem releváns folyamatos 
295036 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

69 
NFA pénzeszközök működtetése 320/2014.(XII.13.) Korm.rendelet 

NFA szabályszerű hatékony 

felhasználása 

Munkáltatókkal történő 

hatékony együttműködés 
Alapkezelő Osztály 7 Nem releváns folyamatos 

25186 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

70 Munkavédelmi és munkaügyi 

ellenőrzési feladatok végrehajtása 

1993.évi XCIII. tv,1996. évi 

LXXV.tv 
Hatósági döntés 2016. évi ellenőrzési irányelv 

Munkaügyi és 

Munkavédelmi 

felügyelők 

15 

Társhatóságok az 

Összevont Ellenőrzési 

terv szerint 

folyamatos 
53970 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

71 Kérelmek, panaszok, bejelentések 

vizsgálata 

1993.évi XCIII. tv,1996. évi 

LXXV.tv 

Éves ellenőrzési terv 

végrehajtása 
2016. évi ellenőrzési irányelv 

Munkaügyi és 

Munkavédelmi 

felügyelők 

15 Nem releváns folyamatos 
53970 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

72 
Munkaügyi tájékoztatók, 

felvilágosító és munkavédelmi 

tájékoztatók,valamint tanácsadó 

tevékenység ellátása 

1993.évi XCIII. tv,1996. évi 

LXXV.tv 

Tájékoztatás, Felvilágosítás, 

Tanácsadás 
2016. évi ellenőrzési irányelv 

Főosztályvezető 

helyettes, 

osztályvezetők, 

munkaügyi és 

munkavédelmi 

felügyelők 

15 Nem releváns folyamatos 
53970 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

73 Piacfelügyeleti hatósági 

tevékenység ellátása 

2012. évi LXXXVIII. tv.(Pftv.) , 

6/2013. i.18.) Korm. r. (Vhr.) 

Veszélyes, vagy 

biztonságosságot érintő 

termékek kiszűrése 

a forgalomban lévő termékek 

megfeleljenek az egészség, 

biztonság követelményeinek 

főosztályvezető-

helyettes 
5 

egyéb piacfelügyeleti 

hatóságok 
folyamatos 

17990 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

74 Fogyasztóvédelmi hatósági 

eljárások kérelemre és hivatalból 
1997. évi CLV. tv. hatósági feladatellátás fogyasztói érdekek védelme 

főosztályvezető-

helyettes 
8 társhatóságok folyamatos 

28784 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

75 Fogyasztók, civil szervezetek 

tájékoztatása 
1997. évi CLV. tv. hatósági feladatellátás 

a  fogyasztókkal az  

igényérvényesítéseszközeine

k megismertetése 

főosztályvezető-

helyettes 
8 civil szervezetek folyamatos 

28784 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

76 
Közúti közlekedési szolgáltatás 

végzésének engedélyezése, 

digitális tachográf kártya 

ügyintézés, valamint közúti és 

1988. évi I.tv., 263/2006. (XII.20.) 

Korm.rendelet 

Kérelemre induló, díj 

ellenében történő 

engedélyezési eljárás 

lebonyolítása. Hatósági 

A közlekedés biztonságának 

növelése, valamint az 

egyenlő piaci esélyek 

biztosítása 

osztályvezető 11 
 

A 2004. évi CXL. 

Tv., folyamatos 

39578 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



telephelyi ellenőrzés. ellenőrzés keretében a 

jogszabályok betartatásának 

a kikényszerítése, 

szankcionálás 

77 

Műszaki vizsgáztatás, műszaki 

engedélyezési tevékenység, 

továbbá a vizsgáló állomások, 

eredetiség vizsgálók, járműbontók, 

tachográf műhelyek, 

járműfenntartó és 

alkatrészforgalmazói 

tevékenységet végző vállalkozások 

ellenőrzése, tevékenységük 

engedélyezéséhez kapcsolódó 

hatáskörök gyakorlása. 

1988. évi I.tv., 263/2006. (XII.20.) 

Korm.rendelet 

Az ügyféligények magas 

szintű kiszolgálása, a 

jogszabályi keretek 

betartatása. 

A közlekedésben résztvevő 

eszközök műszaki 

szinvonalának fokozása és 

magas szinten tartása, 

valamint az ügyfélbarát 

közigazgatás fenntartása. 

Jogszabályi 

kötelezettségeknek és a 

közlekedésbiztonsági 

előírásoknak megfelelő 

szinten tartás. 

osztályvezető 10 
 

A 2004. évi CXL. 

Tv., folyamatos. 

35980 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

78 

Járművezetők vizsgáztatása és 

Utánképzése. Képzés felügyelet, a 

szakmai irányító szerv (NFM) 

szerint, az (NKH) Országos 

Ellenőrzési Terve alapján. 

1988. évi I.tv. 263/2006. (XII.20.) 

Korm.rendelet, 24/2005. (IV.21.) 

GKM rendelet, 139/1991 (X.29.) 

Korm.rendelet 

Kérelemre induló, díj 

ellenében történő 

vizsgáztatás lebonyolítása és 

kötelező utánképzési 

szolgáltatás teljesítése.A 

képzésfelügyeleti 

ellenőrzések során az ügyfél 

érdekeinek védelme a 

hiányosságok 

szankcionálása. 

Közlekedésre nevelés. A 

közlekedés biztonságának 

fokozása, magas szinten 

tartása, összhangban az EU 

irányelvekkel. A 

közlekedésben résztvevők 

attitűdjének befolyásolása, a 

közlekedési morál javítása. A 

jogszabályi és a 

közlekedésbiztonsági 

előírások megtartása mellett, 

egy ügyfélbarát szolgáltatási 

tevékenység kialakítása. 

koordinátor 9 2 folyamatos 
32382 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

79 

Útépítés engedélyezése (ideértve a 

nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű 

közlekedésfejlesztési projekteket 

is). Forgalomszabályozási 

tevékenység, ellenőrzések, 

nyilvántartások vezetése. 

1988. évi I. tv., 2006. évi LIII. tv., 

263/2006. (XII.20) Korm.r., 

345/2012. (XII.6.) Korm.r., 

93/2012. (V.10.) Korm.r. 30/1988. 

(IV. 21.) MT, 20/1984. (XII. 21.) 

KM r., 18/2008. (IV. 30.) GKM r., 

3/2001. (I. 31.) KöViM r. 

Kérelemre induló, díj 

ellenében történő hatósági 

eljárás (építés, forgalomba 

helyezés, fennmaradás 

engedélyezés; közlekedés 

biztonsági érdekek érvényre 

juttatása, jogorvoslat 

útkezelői intézkedésekkel 

szemben) lefolytatása 

A közlekedésbiztonság 

fokozása és magas szinten 

tartása, összhangban az 

Európai Uniós 

célkitűzésekkel. A 

közlekedési infrastruktúra 

műszaki színvonalát, a 

jogszabályi 

kötelezettségeknek és a 

közlekedésbiztonsági 

előírásoknak megfelelő 

szinten tartsa 

osztályvezető 5 

 

az eljárás 

megindulásától 

számított, 

jogszabályokban 

(1988. évi I. tv., 

2006. évi LIII. tv., 

2004. évi CXL. 

tv.) rögzített 

eljárási idő 

17990 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

80 

Az Egészséges Nemzetért 

Népegészségügyi Program 

irányelvei alapján általános 

egészségfejlesztési programok 

szervezése Heves megyében 

valamennyi korosztály számára. 

1991. évi XI. törvény 

Az egészségtudatosság az 

egészséggel kapcsolatos 

helyes szemléletmód és az 

„egészség-felelősség” 

kultúrájának elterjesztése, 

fejlesztése. 

Országos szakmai intézetek 

által meghirdetett 

programokhoz való 

csatlakozás és azok megyei 

szintű kezdeményezése a 

megyében élők 

egészségmutatóinak javítása 

érdekében. 

Járványügyi Osztály 

osztályvezető 

tisztiorvos 

5 

A színtér és a célcsoport 

elérésében 

érdekelt/közreműködő 

civil szervezetek, illetve 

a színtér és a célcsoport 

céljait magában foglaló 

szervezetek. 

2016. december 

31. 

17990 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

81 
Fertőző epidemiológiai, 

védőoltásokkal kapcsolatos, 

kórházhigiénés és DDD szakterületi 

feladatok ellátása. 

1991. évi XI. törvény, 18/1998. 

(VI.3.) NM r. 

A járványügy valamennyi 

részterületének (általános 

járványtan, védőoltások, 

kórházhigiéné, DDD 

tevékenység) koordinált 

működtetése, járványok 

monitorozása és leküzdése. 

A lakosság járványügyi 

biztonságának erősítése. 

Járványügyi Osztály 

osztályvezető 

tisztiorvos 

6 

ÁNTSZ Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal, 

Országos 

Epidemiológiai Központ  

2016. december 

31. 

21588 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

  



82 

A település- és környezet-

egészségügyi, kémiai biztonsági, 

élelmezés- és táplálkozás- 

egészségügyi, gyermek- és ifjúság-

egészségügyi  valamint a 

munkahelyeken az optikai 

sugárzással kapcsolatos  feladatok 

ellátása. 

1991. évi XI. törvény 

Helyszíni ellenőrzések, 

szakmai jelentések 

elkészítése, szakhatósági 

állásfoglalások, határozatok, 

végzések kiadása. 

A lakosság közegészségügyi 

biztonságának fokozása. 

Közegészségügyi és 

Egészségügyi 

Igazgatási Osztály 

osztályvezető 

tisztiorvos 

6 Nem releváns. 

2016. december 

31. 
21588 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

83 
A hazai egészségügyi ellátó 

rendszer jogszabályoknak és 

szakmai szabályoknak megfelelő 

működtetése. 

1991. évi XI. törvény 

Az egészségügyi szolgáltatók 

jogszabályoknak és szakmai 

szabályoknak megfelelő 

működése. 

A hazai egészségügyi ellátó 

rendszer jogszabályoknak és 

szakmai szabályoknak 

megfelelő működtetése. 

Közegészségügyi és 

Egészségügyi 

Igazgatási Osztály 

osztályvezető 

tisztiorvos; tisztiorvos; 

megyei vezető védőnő;  

megyei vezető ápolónő 

3 Nem releváns. 
2016. 

december31. 

10794 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

84 
Járási hivatal vezetése. 

2010. évi CXXVI. törvény, 

66/2015. (III.30.) Korm. r. 

Szabályszerűen és 

hatékonyan működtetett 

hivatali szervezet. 

A kormányhivatal 

kormányzati céloknak 

megfelelő működtetése. 

járási hivatalvezető 7 nem releváns folyamatos 
25186 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

85 Ügysegédi rendszer további 

erősítése. 

Az ügysegédi rendszerre 

vonatkozó hatályos jogszabályok. 

Ügyfelek szakszerű, 

ügyfélbarát módon történő 

kiszolgálása. 

Megfelelés a Magyary 

program Egyszerűsítési 

programjának. 

járási hivatalvezető 50 nem releváns folyamatos 
179900 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

86 
A járási hivatalok hatáskörébe 

tartozó szociális ellátásokkal 

kapcsolatos ügyintézés  ellátása  és 

nyilvántartás vezetése. 

1993. évi III. tv. 63/2006.(III.27.) 

Korm. r. 

A járási hivatali hatáskörbe 

tartozó szociális ellátásokkal 

kapcsolatos hatósági 

feladatok jogszerű ellátása. 

Hatályos jogszabályoknak 

való megfelelés. 

járási hatósági- vagy 

járási hatósági és 

gyámügyi 

osztályvezető 

47 nem releváns folyamatos 
169106 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

87 
Társasház- és ingatlankezelők 

működésével kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

2003.évi CXXXIII. tv, 23/2013. 

(VI.28.) NGM. rendelet 

Szabályszerű társasház- és 

ingatlankezelői tevékenység. 

Hatályos jogszabályoknak 

való megfelelés. 

járási hatósági- vagy 

járási hatósági és 

gyámügyi 

osztályvezető 

7 nem releváns folyamatos 
25186 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

88 Hadigondozotti ellátásokkal 

kapcsolatos feladatok ellátása és 

nyilvántartás vezetése 

1994. évi XLV. tv, 113/1994. 

(VIII.31.)Korm. rendelet 

A járási hivatali hatáskörbe 

tartozó hadigondozotti 

ellátásokkal kapcsolatos 

hatósági feladatok jogszerű 

ellátása. 

Hatályos jogszabályoknak 

való megfelelés. 

járási hatósági- vagy 

járási hatósági és 

gyámügyi 

osztályvezető 

12 nem releváns folyamatos 
43176 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

89 
A  Kormányablakok bővülő 

feladat- és hatáskörébe tartozó 

feladatok ellátása. 

A Kormányablakban intézhető 

ügykörökre vonatkozó hatályos 

jogszabályok. 

Ügyfelek szakszerű, 

ügyfélbarát módon történő 

kiszolgálása. 

Megfelelés a Magyary 

program Egyszerűsítési 

programjának. 

Kormányablak-, 

Okmányirodai- vagy 

Kormányablak és 

Okmányirodai 

osztályvezető 

154 
KEK KH és valamennyi 

társhatóság 
folyamatos 

554092 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

90 Új személyazonosító igazolvánnyal 

(eSZIG) kapcsolatos ügyintézés  

ellátása 

Vonatkozó hatályos jogszabályok 

Ügyfelek szakszerű, 

ügyfélbarát módon történő 

kiszolgálása. 

Hatályos jogszabályoknak 

való megfelelés 

Kormányablak-, 

Okmányirodai- vagy 

Kormányablak és 

Okmányirodai 

osztályvezető 

154 
KEK KH és valamennyi 

társhatóság 
folyamatos 

554092 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

91 
Egyéni vállalkozói tevékenységgel 

kapcsolatos ügyintézés ellátása az 

EVNY szakrendszer 

alkalmazásával 

2009. évi CXV. törvény 

Ügyfelek szakszerű, 

ügyfélbarát módon történő 

kiszolgálása. 

Hatályos jogszabályoknak 

való megfelelés 

Kormányablak-, 

Okmányirodai- vagy 

Kormányablak és 

Okmányirodai 

osztályvezető 

154 
KEK KH és valamennyi 

társhatóság 
folyamatos 

554092 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

92 
Elsőfokú építésügyi, 

örökségvédelmi és 

építésfelügyeleti hatósági feladatok 

ellátása 

343/2006. (XII.23.) 

Kormányrendelet 1§. (3) és 3§. (1) 

a) bekezdései szerint 

Jogszabályban meghatározott 

eljárások lefolytatása, érdemi 

döntések szakszerű és 

határidőben történő 

meghozatala 

Elsőfokú építésügyi, 

örökségvédelmi és 

építésfelügyeleti hatósági 

feladatok ellátása 

Járási Hivatal 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Osztály Vezetője 

9 nem releváns folyamatos 
32382 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 



93 Társhatóságok eljárásában való 

részvétel szakhatóságként. 

343/2006. (XII.23.) 

Kormányrendelet 1§. (8) 

bekezdése szerint 

Külön szakági 

jogszabályokban  

meghatározott eljárások 

lefolytatásához kapcsolódóan 

szakhatósági nyilatkozatok 

szakszerű és határidőben 

történő kiadása 

Társhatóságok eljárásában 

való részvétel 

szakhatóságként. 

Járási Hivatal 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Osztály Vezetője 

9 nem releváns folyamatos 
32382 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

94 

Nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű 

beruházásokhoz kapcsolódó I. fokú 

építésügyi és örökségvédelmi 

hatósági feladok ellátása. 

343/2006. (XII.23.) 

Kormányrendelet 1§. (3) 

bekezdése továbbá a 2006. évi 

LIII. törvény 2 §. (1). a) és b) 

pontja szerint 

Az eljárásokat megelőző 

koordinációk elősegítése. 

Jogszabályban meghatározott 

eljárások lefolytatása, érdemi 

döntések szakszerű és 

határidőben történő 

meghozatala 

Nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházásokhoz 

kapcsolódó I. fokú építésügyi 

és örökségvédelmi hatósági 

feladok ellátása 

Járási Hivatal 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Osztály Vezetője 

9 nem releváns folyamatos 
32382 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

95 
Jogok, tények, adatok, bejegyzése, 

feljegyzése, átvezetése az ingatlan-

nyilvántartásban, adatbázis 

folyamatos, naprakész vezetése 

1997. évi CXLI. tv. 109/1999. 

(XII. 29.)  FVM rendelet 

Döntés meghozatala, 

nyilvántartásba történő 

rögzítése 

Közhiteles ingatlan-

nyilvántartás 

Járási hivatal 

földhivatali 

osztályvezető 

41 FÖMI folyamatos 147518 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

96 Földhasználati nyilvántartás 

folyamatos, naprakész vezetése 

2013. évi CXXII. tv.    356/2007. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

Döntés meghozatala, 

nyilvántartásban történő 

rögzítése 

Közhiteles földhasználati 

nyilvántartás 

Járási hivatal 

földhivatali 

osztályvezető 

12 FÖMI folyamatos 43176 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

97 Ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázis folyamatos, naprakész 

vezetése 

2012. XLVI. tv.    25/2013. (IV. 

16.) VM rendelet 

Döntés meghozatala, 

adatbázisban történő 

rögzítése 

Közhiteles térképi 

nyilvántartás 

Járási hivatal 

földhivatali 

osztályvezető 

41 FÖMI + NKP Kft. folyamatos 147518 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

98 Védelembe vételi eljárások 

lefolytatásának ellenőrzése 

A gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény. 68. § A 

gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 

Korm. rend. 84-91.§ 

Jogszabályi keretek betartása Alapfeladat ellátása. 

járási gyámügyi, vagy 

járási gyámügyi és 

hatósági osztályvezető 

13 Nem releváns. 
folyamatos 46774 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

99 Nevelésbe vétel éves 

felülvizsgálatának ellenőrzése 

A gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 80/A. § A 

gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi 

igazgatásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rend. 109. § 

Jogszabályi keretek 

betartása. 
Alapfeladat ellátása. 

járási gyámügyi, vagy 

járási gyámügyi és 

hatósági osztályvezető 

11 Nem releváns. folyamatos 
39578 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

100 
A gondnokság alá helyezettek 

gondnoka által benyújtott éves 

számadás elfogadásának 

ellenőrzése. 

A gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi 

igazgatásról szóló 149/1997 

(IX.10.) Korm. rend. 158-159/A. § 

Jogszabályi keretek 

betartása. 
Alapfeladat ellátása. 

járási gyámügyi, vagy 

járási gyámügyi és 

hatósági osztályvezető 

18 Nem releváns folyamatos 
64764 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

101 Élelmiszerlánc-felügyeleti 

ellenőrzés 
68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

Éves ellenőrzési terv 

teljesítése, jogsértések 

kivizsgálása, intézkedés 

Biztonságos élelmiszer 

előállítás, forgalmazás 
ÉBÁO osztályvezető 1 NAV, Rendőrség folyamatos 

3598 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

102 
Állatvédelem 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

Állatvédelmi jogsértések 

felderítése, kivizsgálása, 

intézkedés, éves ellenőrzési 

terv végrehajtás 

Állatvédelmi előírások 

betartatása 
ÉBÁO osztályvezető 1 NAV, Rendőrség folyamatos 

3598 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

103 Kiemelt figyelem 

járványvédelemre 
2008. évi XLVI. tv 

Éves ellenőrzési terv 

teljesítése, járványvédelmi 

jogsértések kivizsgálása, 

Járványvédelmi előírások 

betartása 
ÉBÁO osztályvezető 5 Rendőrség folyamatos 

17990 
A Kormányhivatal 2016. 

2016. december 31. 

 



 

 

intézkedés évi költségvetése. 

104 
Álláskeresési ellátások, 

szolgáltatások és egyéb hatósági 

feladatok. 

320/2014.(XII.13.) Korm. r. 

Jogszerűen és időben 

folyósított ellátások, 

humánszolgáltatások eseti 

számának növelése, 

közérdekű foglalkoztatás 

végrehajtása. 

személyre szabott 

szolgáltatások nyújtása, 

foglalkoztatási szint javítása, 

közérdekű foglalkoztatásra 

kijelölés 

járási hivatal 

foglalkoztatási osztály 

vezetője 

43 Nem releváns. 
folyamatos 154714 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

105 
Közfoglalkoztatási feladatok. 

320/2014.(XII.13.) Korm. r. 
közfoglalkoztatottak 

számának növelése, a 

közfoglalkoztatási 

programok végrehajtása 

foglalkoztatási szint javítása 
járási hivatal 

foglalkoztatási osztály 

vezetője 

26 Nem releváns. 
folyamatos 93548 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

106 Munkaerő-piaci programok és 

támogatások. 

320/2014.(XII.13.) Korm. r. Támogatások, pénzügyi 

források hatékony 

felhasználása 

foglalkoztatási szint javítása 
járási hivatal 

foglalkoztatási osztály 

vezetője 

11 Nem releváns. 
folyamatos 39578 

A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

107 
Hazai kozmetikumokat előállító 

cégek teljes körű komplex 

ellenőrzése, hajfestékek címke 

ellenőrzése 

1223/2009 /EK rendeletben és a 

246/2013.(VII.2.) Korm. 

rendeletben előírt kötelezettségek, 

továbbá az MSZ EN ISO 

22716:2007 Kozmetikumok helyes 

gyártási gyakorlat (GMP) 

szabványban előírtak betartásának 

ellenőrzése laborvizsgálattal 

kiegészítve 

Gyártóhelyeken helyszíni 

ellenőrzés, mikro-biológiai 

mintavételezés Hajfestékek 

címkéinél: magyar nyelvű 

felirat, figyelmeztető 

szövegek, minőség 

megőrzési idő, felelős 

személy 

A cél az, hogy minden 

kozmetikumot gyártó cég 

megfeleljen a jogszabályi 

követelményeknek. A 

hajfestékek között pedig ne 

legyen olyan összetevő, amit 

a jogszabályok nem 

engednek meg. 

Osztályvezető Járási 

tiszti főorvos 
2 nem releváns 

2016.március 15.-

június 15. 

Összefoglaló 

jelentés küldése 

2016.július 15. 

hajfestékek címke 

ellenőrzése: 

2016.március 15-

december 15. 

Jelentés küldése: 

részjelentés: 

2016.szeptember 

15. összefoglaló 

jelentés: 

2017.január 31. 

éves jelentés 

keretében 

7196 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

108 OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő 

alrendszer használatának felmérése 

az alapellátásban 

Az OSZIR fertőzőbeteg-jelentő 

alrendszere 2014. decemberében 

elindult. A bevezetés évét, 2015-öt 

követően fel kell mérni, hogy az 

egészségügyi szolgáltatók a 

jogszabályi kötelezettségeiknek 

milyen számban és milyen 

minőségben tesznek eleget. 

A házi gyermekorvosok 

rendelőiben, a felnőtt 

háziorvosok 10%-ánál és a 

vegyes praxisú háziorvosok 

10%-ánál és az alapellátási 

ügyeleti szolgáltatóknál 

Online adatgyűjtés, adat 

bejelentési rendszer, fertőző 

betegségek, járványok 

regisztrálása 

Osztályvezető Járási 

tiszti főorvos 
3 nem releváns 

2016. december 

31. 

10794 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 

109 Medencés fürdők alapadatainak 

feltöltése a HUMVI rendszerbe 

OTH kiemelt munkatervi feladatai 

2016.évre 

Helyszíni ellenőrzések, 

adatgyűjtés(személyesen, ill. 

bekérés alapján) 

Online adatgyűjtési 

rendszerben első lépésként a 

medencés fürdők 

alapadatainak feltöltése az 

adatok országos szintű 

gyűjtése, felügyelete, 

értékelése érdekében 

Osztályvezető Járási 

tiszti főorvos 
3 nem releváns 

2016.december 

31. 

11350 
A Kormányhivatal 2016. 

évi költségvetése. 
2016. december 31. 

 





 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2016 

Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési 

terven belüli sorszáma: 

2016/1 

Az intézkedés (feladat) megnevezése: Integritás tanácsadó és feladatkörének 

bemutatása a szervezet tagjainak 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

6. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

50/1013. (II.25.) Korm. r 

A feladat végterméke: széleskörű tájékoztatás, integritás fogalom, 

tudatosság erősítése 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Integritás menedzsment 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

Kormánymegbízotti Kabinet 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

 

Határidő: 2016. március 31. 

A feladat ellátásnak költsége:  

A költség forrása:  

Felülvizsgálat időpontja:  

Egyéb (megjegyzés):  

Az intézkedés tartalmának kifejtése: A szervezet tagjainak tájékoztatása, mely 

ügyekben és csatornákon keresztül 

fordulhatnak az integritás tanácsadóhoz. Célok 

és feladatok ismertetése 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 



Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti a közigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

  

Az államigazgatási szerv megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2016 

Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési 

terven belüli sorszáma: 

2016/2 

Az intézkedés (feladat) megnevezése: Az integritással kapcsolatos információk 

elhelyezése és folyamatos frissítése a Heves 

Megyei Kormányhivatal honlapján 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

sorszáma: 

6. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

50/2013. (II.25.) Korm.r. 

A feladat végterméke: Széleskörű tájékoztatás, az integritás 

megismertetése, prevenció elősegítése 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Integritás menedzsment 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

1 fő (Informatikai Osztály) 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

 

Határidő: 2015. január 31. és folyamatos 

A feladat ellátásnak költsége:  

A költség forrása:  

Felülvizsgálat időpontja:  

Egyéb (megjegyzés):  

Az intézkedés tartalmának kifejtése: Az integritás tanácsadó elérhetőségei, éves 

jelentés közérdekű információkra vonatkozóan. 



 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?  2016 

Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési 

terven belüli sorszáma: 

2016/3 

Az intézkedés (feladat) megnevezése: Kérdőív elkészítése az integritási és korrupciós 

kockázatok felméréséhez 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

6. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

50/2013.(II.25.)Korm.r. 

A feladat végterméke: A hivatali szervezet vezetőjének munkáját 

segíti, felhívja a figyelmét a szervezetet érintő 

integritási problémákra és kihívásokra. 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Integritás menedzsment 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

Kormánymegbízotti Kabinet 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

 

Határidő: 2016. január 31. 

A feladat ellátásnak költsége:  

A költség forrása:  

Felülvizsgálat időpontja:  

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti a közigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 



Egyéb (megjegyzés):  

Az intézkedés tartalmának kifejtése: A szervezet integritásának általános állapota, 

szervezeti stratégia, célkitűzés, a szervezet 

működtetése, működésének szabályai, 

személyügyi menedzsment intézkedések, belső 

ellenőrzés és kontrollmechanizmusok, 

kockázatok elemzése és kezelése, az 

integritásirányítási rendszer működtetése, 

etikus működés. 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti a közigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2016 

Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési 

terven belüli sorszáma: 

2016/4 

Az intézkedés (feladat) megnevezése: Kérdőív kitöltése a hivatali szervezeten belül 

az integritási és korrupciós kockázatok 

felméréséhez 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

6. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

50/2013.(II.25.)Korm.r. 

A feladat tervezett eredménye: A hivatali szervezet vezetőjének munkáját 

segíti, felhívja a figyelmet a szervezetet érintő 

integritási problémákra és kihívásokra 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Integritás menedzsment 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

Kormánymegbízotti Kabinet 



Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

 

Határidő: 2016. június 30. 

A feladat ellátásnak költsége:  

A költség forrása:  

Felülvizsgálat időpontja:  

Egyéb (megjegyzés):  

Az intézkedés tartalmának kifejtése: A szervezet integritásának általános állapota, 

szervezeti stratégia, célkitűzés, a szervezet 

működtetése, működésének szabályai, 

személyügyi menedzsment intézkedése, belső 

ellenőrzés és kontrollmechanizmusok, 

kockázatok elemzése és kezelése, az 

integritásirányítási rendszer működtetése, 

etikus működés. 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti a közigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

 

 

 

 


