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1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szer v 
 

Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, 

ennek keretében ellátja: 

 

• Az Egészségbiztosítási Alapnak a feladatai ellátásához kapcsolódó előirányzatai tekintetében a 

gazdálkodással és az adatszolgáltatással, 

• a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal, 

• a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével, 

• a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel, 

• az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen:  

 

� a Társadalombiztosítási Azonosító jellel (a továbbiakban: TAJ) rendelkező személyek 

azonosító adatainak nyilvántartásával, a bejelentett személyek jogviszonyadatainak 

nyilvántartásával,  

� valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, 

� az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos 

monitorozásával, 

� a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek 

szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával 

kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat, 

 

• Jelzi az OEP, mint szakmai irányító szerv felé az aa)-af) pontban felsorolt feladatok végrehajtása 

során észlelt jogalkalmazási problémákat, 

• az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat az 

OEP szakmai irányítása alatt, 

• a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, 

• ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal. 

 

 

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság 
 

Az igazgatóság, mint az állam által létrehozott és működtetett élelmiszerlánc felügyeleti szerv, az 

állat-egészségüggyel, állatvédelemmel, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és 



minőségével, élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minőségével, a borászati 

termékek ellenőrzésével, az állattenyésztési feladatokkal és az állatgyógyászati termékekkel 

kapcsolatos hatósági, irányítási és szervezési feladatokat lát el. A szervezet célja az 

élelmiszerbiztonság megvalósítása a földtől az asztalig, a fogyasztó egészségének védelme.  

 

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed: 
 

• Az élelmiszer-termelés, -előállítás, -feldolgozás, -tárolás, -szállítás és -forgalomba hozatal minden 

szakaszára. 

• A takarmányok előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására. 

• Az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, szállításának és forgalomba hozatalának 

állat-egészségügyi vonatkozásaira, valamint az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási 

rendszerére. 

• Az állatgyógyászati termékek előállítására, kereskedelmére, és felhasználására. 

• Állat járványvédelmi programok végrehajtása és felügyelete: baromfi, sertés, szarvasmarha 

állományok mentesítési programjai és kapcsolódó támogatások, vadonélő állatok monitoring 

vizsgálata, kártalanítás, fertőtlenítés. 

• Állatvédelmi hatósági feladatok ellátása. 

• A növényi és állati eredetű melléktermékek gyűjtésére, kezelésére, tárolására, szállítására, 

forgalomba hozatalára, felhasználására. 

• Az ökológiai gazdálkodással és integrált gazdálkodással kapcsolatos  feladatok ellátására. 

• A géntechnológiával módosított összetevőt tartalmazó termékek ellenőrzésére. 

• Az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására és 

forgalomba hozatalára. 

• Az élelmiszerláncban felhasználásra szánt takarító- és fertőtlenítőszerek előállítására, 

forgalmazására, felhasználására. 

 
Engedélyezi: 
 

• Az állati eredetű élelmiszereket kezelő,- előállító létesítményeket. 

• Az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, 

ebrendészeti telep, állatmenhely, állatpanzió, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató 

állomás, pihentetőállomás, valamint állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, 

hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás működését. 

• Az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 

kezelését, felhasználását, további feldolgozását. 

 
Nyilvántartásba veszi: 
 

• A bejelentés köteles élelmiszer- vagy takarmányvállalkozásokat, illetve a bejelentett élelmiszer- vagy 
takarmányvállalkozási létesítményeket. 
 

3. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
 

• Szakmai kapcsolatot tart az irányító minisztérium ágazati helyettes államtitkárságával és szakmai 

irányítást, felügyeletet gyakorol a járási szakigazgatási szerv, illetve a járásszékhely jegyző 

építésügyi hatósági tevékenysége felett. 

• Meghozza az I. fokú építésügyi hatósági ügyekben keletkezett kizárási, kijelölési döntéseket. 



• Közreműködik az önkormányzatokat érintő vis maior eseményekhez kötődő elő és utóvizsgálatban. 

• Az ÉÖH Állami Főépítésze három megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) kiterjedő 

illetékességgel: 

� I. fokú területrendezési hatóságként jár el, döntése csak a Kúriánál támadható meg, 

� más hatósági eljárásokban I. fokú szakhatóságként jár el, 

� előzetesen véleményezi az önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési 

dokumentumait, lefolytatja az azokhoz fűződő egyeztető tárgyalásokat és nyilatkozik azoknak a 

magasabb rendű programokkal, tervekkel való összhangjáról, 

� településrendezési és építészeti- műszaki tervtanácsot működtet a védett építmények és 

védelemmel érintett területek építési engedély köteles beavatkozásainak tekintetében, 

� végzi az önkormányzati főépítészek vizsgáztatását. 

• Az ÉÖH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjedő 

illetékességgel: 

� az építésügyi, építésfelügyeleti és műemléki hatósági eljárásokban II. fokú hatóságként jár el, 

elbírálja az I. fokon hozott határozatok elleni fellebbezéseket, 

� más hatósági eljárásokban II. fokú építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi 

szakhatóságként jár el, 

� nemzetgazdaságilag kiemelt ügyekben elvégzi a kisajátítási eljárásokhoz kötődő építésügyi 

záradékolást, 

� szakmailag lebonyolítja az I. fokú hatóságoknál alkalmazott kormánytisztviselők, köztisztviselők 

képzését és vizsgáztatását. 

 
 

4. Erdészeti Igazgatóság 
 

Erdőtervezési feladatok: 

 

• Körzeti erdőtervek elkészítése – ez egyrészt egy állományleírás, egyrészt egy hosszútávon 

fenntartható gazdálkodást biztosító szakmai terv, ami 10 évre szól, azonban az ún. hozamvizsgálat, 

hozamszabályozás hosszabb időszak (30 év) távlatában vizsgálja a tartamos használatot. 

• Egyedi erdőgazdálkodói erdőtervek kiadása a körzeti erdőtervek alapján, ami az erdőgazdálkodás 

kereteit tíz évre határozza meg az erdőgazdálkodó számára. 

 

Erdőfelügyeleti feladatok: 

 

• Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése. 

• Erdőtelepítés engedélyezése, engedély nélkül telepített erdő fennmaradásának engedélyezése.  

• Fásítás, illetve szabad rendelkezésű erdő létesítésének tudomásul vétele, engedélyezése, engedély 

nélküli létesítés esetén a fennmaradás engedélyezése. 

• Fásításból és szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelés tudomásulvétele, illetve tiltása, 

korlátozása. 

• Erdő rendeltetésének, üzemmódjának megállapítása; változtatás esetén annak engedélyezése. 

• Erdei haszonvételek (fakitermelés, szaporítóanyag-gyűjtés) gyakorlásának engedélyezése. 

• Erdei haszonvételekre vonatkozó szabályok megsértése esetében erdészeti hatósági feladatok 

ellátása. 

• Erdő igénybevételének engedélyezése, engedély nélküli igénybevétel esetén a fennmaradás 

engedélyezhetőségének elbírálása. 



• Az erdőgazdálkodó szakszerűtlen, illetve jogszerűtlen tevékenységének szankcionálása: döntően 

erdőgazdálkodási bírságok megállapítása. 

• Az erdő fennmaradást veszélyeztető, vagy az erdőt károsító tevékenység szankcionálása: 

erdővédelmi bírság megállapítása. 

• Az erdőgazdálkodás menetében az alábbi szakmai engedélyezési, ellenőrzési eljárások: 

� erdőterv módosítása, 

� éves erdőgazdálkodási tevékenység bejelentés tudomásul vétele, illetve korlátozása, tiltása, 

� az erdő felújítására vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, nem megfelelőség esetén 

szankcionálás, megfelelőség esetén az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása, 

� az erdőtelepítésre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, megfelelőség esetén az 

erdőtelepítés befejezetté nyilvánítása, 

� az elvégzett fakitermelések szakszerűségének ellenőrzése, szakszerűtlenség esetén 

szankcionálás, 

• Országos Erdőállomány Adattár működtetése:  

� éves terv és tényadatok rögzítése, 

� adatváltoztatás rögzítése, átvezetése valamennyi olyan hatósági döntés esetében, ami 

adatváltozással jár. 

• Az erdő védelme érdekében szükséges intézkedések megtétele: pl. tűzgyújtási tilalom elrendelése. 

• Az erdő védelmére vonatkozó szabályok megsértése esetében erdészeti hatósági feladatok ellátása. 

• Az erdőt ért károsítás esetén intézkedés a kárfelszámolás iránt. 

• Szakhatósági közreműködés más hatóságok eljárásaiban erdészeti hatóságként. 

• Fás szárú energetikai ültevények létesítésének, illetve megszüntetésének engedélyezése. 

 

Pályázatkezelési, támogatási feladatok: 

 

Az erdészeti hatóság által megállapított, állammal szembeni köztartozások (határidőre meg nem fizetett 

erdőgazdálkodási- és erdővédelmi bírság, valamint az erdővédelmi járulék) nyilvántartása. 

• A tartozások végrehajtásához kötődő feladatok ellátása. 

• Az erdőfelújítási biztosítékok előírásáról, teljesítéséről és felszabadításáról szóló nyilvántartás 

vezetése. 

• Erdészeti szakszemélyzet eskü letételének lebonyolítása, erdészeti szakszemélyzet nyilvántartása, 

igazolvány, jelvény biztosítása. 

• A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hatáskörébe tartozó, alább felsorolt nemzeti és 

közösségi erdészeti célú támogatási jogcímek kezelésében - külön megállapodás szerinti - 

közreműködés: 

� agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozása, 

� erdő-környezetvédelmi intézkedések, 

� rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése, 

� erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások, 

� erdészeti potenciál helyreállítása, 

� erdőszerkezet átalakítás, 

� a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági 

területek erdősítése, 

� az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Unió által társfinanszírozott 

mezőgazdasági területek erdősítése,  

� nemzeti hatáskörben támogatott erdőtelepítések, 

� az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása, 

� fiatal erdők állománynevelése,  



� Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás, 

� az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás. 

 

Nyilvántartási, térképészeti feladatok: 

 

• Az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése. 

• A nyilvántartásokból adatszolgáltatási feladatok ellátása. 

• Az Országos Erdőállomány Adatárból történő adatszolgáltatási feladatok ellátása. 

• Erdőtervezéshez kapcsolódó digitális térképészeti feladatok ellátása. 

• Hatósági munkához kötődő térképi változások átvezetése. 
 

5. Fogyasztóvédelmi Felügyel őség: 
 
Az alábbi feladatkörök ellátása érdekében a felügyelőség hivatalból hatósági ellenőrzéseket végez, 

továbbá kivizsgálja az e tárgyban érkező – hatáskörébe tartozó - közérdekű bejelentéseket, kérelmeket.  

 

Általános, az egyes üzletek m űködésére vonatkozó el őírások ellen őrzése: 

 

• Árfeltüntetés, árfelszámítás, 

• a tömegre értékesített ételek és térfogatra értékesített italok kiszolgált mennyiségének ellenőrzése, 

• az alkalmazott mérőeszközök hitelessége, 

• nyitva tartásról való tájékoztatás, 

• nyugtaadási kötelezettség, 

• bizonylati fegyelem megtartása. 

 

Piacfelügyeleti tevékenység: 

 

Az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos ellenőrzési és 

felügyeleti feladatok ellátása – a fogyasztók élete, testi épsége és biztonsága védelmének valamint 

megfelelő tájékoztatása érdekében:  

 

• termékek biztonságos kialakítása, 

• kötelező jelölések (például: műszaki adatok, CE megfelelőségi jelölés) és dokumentumok (például: 

használati-kezelési útmutató, műszaki dokumentáció) megléte, 

• a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerben (KPIR) szereplő letiltott, veszélyes termékek 

kiszűrése a kereskedelmi forgalomból, 

• a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerben (RAPEX) bejelentett, az Európai Unió tagállamaiban 

veszélyesnek nyilvánított termékek kiszűrése a hazai kereskedelmi forgalomból. 

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma:  

 

A fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatokkal (a vállalkozás 

részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás nyújtása illetve jelentős információ elhallgatása) 

szembeni eljárás, melynek célja a vásárlók megtévesztésének és az ebből fakadó ügyleti döntések 

meghozatalának csökkentése.  

 

 

 



Gazdasági reklámok megfelel ősége: 

 

• megjelenő reklámok tartalmának vizsgálata, 

• reklámtilalmak ellenőrzése  

 

Például: a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsító reklámok, 

képvilágukkal a szexualitást középpontba állító reklámok, továbbá olyan áru reklámja, amely 

rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul a szexuális szolgáltatás reklámja, illetve a pornográf 

reklám, fegyver, lőszer, robbanóanyag reklámozása, dohányáru reklámozása, alkoholtartalmú ital 

jogszabályban meghatározott formájú reklámja. 

 
Elektronikus kereskedelmi tevékenység: 

 

A honlapon közétett előzetes tájékoztatások ellenőrzése tekintetében:  

 

• Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás keretében a 

szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok megléte (pl.: cégnév, székhely, adószám, 

telefonszám, e-mail cím). 

• Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok feltüntetése kapcsán 

(szerződéskötés technikai feltételei, az elektronikus szerződéskötés lépései, adatbeviteli hibák 

kijavításának technikai lehetőségeiről való tájékoztatás, a szerződés alakiságára vonatkozó 

tájékoztatás). 

• Szerződés tárgyára és a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás megléte (szerződés 

tárgyának lényeges tulajdonságai, az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről való tájékoztatás, teljesítés 

feltételei (kiszállítási határidő), fizetés feltételei (fizetési módok), szállítás költségei és feltételei, a 

fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás). 

 

A szerződés létrejöttét követ ő előírások kapcsán:  

 

• Fogyasztói jogérvényesítés feltételeire vonatkozó tájékoztatás (az írásbeli megerősítés) megléte, 

annak tartalmi elemei. 

• Jótállási jegy megléte, annak tartalmi elemei. 

• Nyugta,- illetve számlaadási kötelezettség. 

 

Szavatosság, jótállás, ezen jogokhoz kapcsolódó igé nyérvényesítés: 

• A fogyasztóknak nyújtott szóbeli és írásbeli tájékoztatások vizsgálata a szavatosság, illetőleg a 

jótállás alapján az őket megillető jogaik tekintetében. 

• Jótállási jegy átadásának és tartalmának vizsgálata. 

• Minőségi kifogások szabályszerű intézésének vizsgálata (különösen a megfelelő tartalmú 

jegyzőkönyv felvétele a minőségi kifogásról). 

 
A szerződéses jogviták kötelező jogi erővel történő eldöntésére kizárólag a bíróság rendelkezik 

hatáskörrel. A polgári bírósági eljárás alternatívájaként lehetőség van a békéltető testület segítségét 

igénybe venni a vita eldöntésében. 

 

Panaszkezelés: 

 

Írásbeli, szóbeli panaszoknak a vállalkozások részéről történő kezelése. 



Panasz: a fogyasztó a vállalkozásnak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével összefüggő 

magatartására vonatkozó kifogása. 

• Vásárlók könyve kezelése, elhelyezése. 

• Vásárlók könyvi bejegyzés, illetőleg egyéb írásbeli panasz 30 napon belüli, érdemi megválaszolása, 

szóbeli panasz kezelése. 

 
Utazás – vendéglátás: 

 

• Utazási irodák programfüzetei jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése. 

• Jogosulatlan utazásszervezői – és közvetítői tevékenység kiszűrése. 

• Szálláshely-szolgáltatási tevékenység ellenőrzése. 

• Taxi szolgáltatással összefüggésben a vonatkozó előírások betartásának vizsgálata. 

• A nemdohányzók védelmében hozott rendelkezések betartásának ellenőrzése a vendéglátó-ipari 

egységekben. 

• Az éjszakai zenés-táncos rendezvények jogszabályi előírásoknak való megfelelősége vizsgálata. 

• Fiatalkorúak alkohollal és dohánytermékkel való kiszolgálásának ellenőrzése. 

 

Egyéb szolgáltatások: 

 

Földgázszolgáltatás: 

 

• Az elszámolásra, a számlázásra, a díjfizetésre, a mérésre, a fizetési késedelem miatt végrehajtott 

felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követő ismételt bekapcsolásra, 

ezen területeken a panaszkezelés megfelelőségére vonatkozó rendelkezések lakossági 

fogyasztókkal szembeni megsértésekor. 

 

Villamosenergia szolgáltatás: 

 

• Az elszámolásra, a számlázásra, a díjfizetésre, a mérésre, a fizetési késedelem miatt végrehajtott 

felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követő ismételt bekapcsolásra, 

illetve e területeken a panaszkezelés megfelelőségére vonatkozó rendelkezések lakossági 

fogyasztókkal szembeni megsértésekor. 

 

Távhőszolgáltatás: 

 

• A hiteles hőmennyiségmérésre, a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hő 

külön-külön meghatározására és számlázására, a szolgáltató vételezési igénybejelentésre 30 napon 

belül adandó, valamint a karbantartásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére, az 

Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok hozzáférhetővé tételére, a távhőszolgáltató 

ügyfélszolgálatának működésére vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználóval, illetve 

természetes személy díjfizetővel szembeni megsértésekor. 

 

Közműves ivóvízellátás: 

 

• A szolgáltató a szolgáltatás díjáról szolgáltatási helyenként és időszakonként bocsátott-e ki számlát, 

a fogyasztói díjtartozás, esetleg előre tervezhető közérdekű tevékenység vagy műszaki okból 

szükséges vízkorlátozásról előzetesen értesítette-e a fogyasztót, illetve e területeken a 

panaszkezelés megfelelőségére vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértésekor.  



 

Hírközlési szolgáltatás: 

 

• Az ügyfélszolgálat működtetésére. 

• Az előfizetői számlapanaszok szolgáltató általi intézésének rendjére, kezelésére. 

• A számla tartalmára. 

• Az előfizetők szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal szembeni 

megsértése esetén. 

 

 

6. Földhivatal: 
 

• Kérelemre hiteles tulajdonilap-másolatot, földhasználati lapot, térkép másolatot illetve egyéb adatot 

szolgáltat az ingatlan-nyilvántartásból. 

• Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokat (azon ingatlanok, 

amelyeknél a körzeti földhivatalhoz 2000. január 1. előtt benyújtott okirat hiányossága miatt a 

benyújtáskor hatályos jogszabály alapján a bejegyzési kérelem nem volt teljesíthető). 

• Eljár termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén. 

• Elbírálja a termőföldek belterületbe vonásával, végleges és időleges más célú hasznosításával 

kapcsolatos kérelmeket, és ezekhez kapcsolódóan megállapítja a földvédelmi járulék összegét. 

• Lefolytatja a termőföld védelmével kapcsolatos szakhatósági eljárásokat. 

• Intézi a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyeket. 

• Vizsgálja a sajátos célú földmérési munkákat, kijavítja a felmérési, térképezési és területszámítási 

hibákat. 

• Eljár telekalakítási ügyekben (telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, 

telekhatárrendezés megvalósítására irányuló, a telekalakítási hatóság által lefolytatott közigazgatási 

eljárás, amely a telekingatlan adataiban történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények 

vonatkozásában ezáltal bekövetkező változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésével zárul). 

• Az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, valamint az ingatlan-nyilvántartás vezetése. 

• Földhasználati nyilvántartás vezetése. 

• A földművesek, a termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása. 

• Termelőföldekre vonatkozó adásvételi szerződések hatósági jóváhagyása. 

• A haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása. 

• A szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése és a kényszerhasznosítás. 

• A részarány-kiadás útján keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtása. 

• Takarnet szolgáltatások ellenőrzése. 

• A művelési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

 

 

 

7. Földm űvelésügyi Igazgatóság  
 

• Vadászati engedély kiadása, vadászjegy és vadászati engedély visszavonása. 

• Vadászterületek kijelölése. 

• Nyilvántartást vezet a vadászterületekről, a jogosult nevéről, címéről, valamint a vadászati jog 

haszonbérleti szerződésekről. 



• Részt vesz a vadászvizsgákon. 

• Nyilvántartást vezet a hivatásos vadászokról. 

• Hitelesíti és ellenőrzi a vadászati naplót. 

• Trófeabírálatot végez és arról hatósági bizonyítványt állít ki (a vadász köteles az elejtett vadak 

trófeáit bemutatni a Földművelésügyi Igazgatóságnak, aki a trófeabírálat eredményéről a vad elejtője 

részére hatósági bizonyítványt ad ki). 

• Vadazonosító jelek kiadása. 

• Vadvédelmi és vadgazdálkodási bírság kiszabása. 

• Vadgazdálkodási tanács működtetése. 

• Vadászati tilalom elrendelése. 

• Vadgazdálkodási üzemterv és éves vadgazdálkodási terv jóváhagyása. 

• Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, fogási napló, fogási tanúsítvány 

nyomtatvány tömb, horgászvizsga bizonyítványának kiadása. 

• Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása. 

• Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás. 

• Kíméleti terület kijelölése. 

• A jogosulttól, a halásztól, a horgásztól a halászati tevékenységgel összefüggésben felvilágosítást, 

adatot, igazolást kérhet, valamint a jogosultnak a halászati joggal kapcsolatos irataiba, 

nyilvántartásaiba betekinthet. 

• A halászati vízterületen a halászat állapotáról megfigyelést végez. 

• Halgazdálkodási, és halvédelmi bírság kiszabása. 

• Ellenőrzi az őstermelői igazolványok használatának jogszerűségét. 

• Ellátja a mezőőri szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatokat. 

• Nyilvántartást vezet a családi gazdaságokról (kérelem alapján nyilvántartásba veszi a családi 

gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban történő változásokat, 

módosításokat). 

• Ellátja a kárenyhítő juttatás igénybevételével, illetve vis maior eseményekkel kapcsolatos 

bejelentések, kérelmek kezelését, a helyszíni szemlék lebonyolítását és a hatósági bizonyítványok 

kiadását. 

• Ellátja a részarány-földkiadással kapcsolatos feladatokat, a körzeti földhivatalok adatszolgáltatása 

alapján az ún. maradvány termőföldek állami tulajdonba adását. 

• Ellátja az 1993-2004. év közötti időszakban tisztán nemzeti forrásból finanszírozott beruházások 

éves ellenőrzési feladatait. 

• Ellátja a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos, a vonatkozó jogszabály által 

meghatározott feladatokat. 

• Ellátja a hegyközségek törvényes felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

• Igazolja a mezőgazdasági termelőszervezet és az újonnan alapított mezőgazdasági 

termelőszervezet esetében a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXII. 

törvény által előírt üzemi gyakorlatot. 

 

 

8. Igazságügyi Szolgálat: 
 

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat fontosabb feladatai : 

 

• Jogi tanácsadás, hatásköri-, illetékességi útmutatás. 

• Peren kívüli jogi segítségnyújtás engedélyezése. 

• Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése. 



 

A Pártfogó Felügyel ői Szolgálat fontosabb feladatai: 

 

• Felnőtt korú bűnelkövetők pártfogó felügyelete. 

• Fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyelete. 

• Közérdekű munka büntetés végrehajtása. 

• Közvetítői eljárás az elkövető és a sértett között. 

• Elítéltek utógondozása. 

• Pártfogó felügyelői vélemény készítése. 

• Büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység (mediáció) ellátása 

• Környezettanulmány készítése. 

 

Az Áldozatsegít ő Szolgálat fontosabb hatáskörei: 

 

• Tájékoztatás, tanácsadás. 

• Érdekérvényesítés elősegítése. 

• Azonnali pénzügyi segély engedélyezése. 

• Állami kárenyhítés engedélyezése. 

 

 

 

9. Közlekedési Felügyel őség: 
 

• A vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló 

állomással hatósági szerződés megkötése, valamint a vizsgáló állomások tevékenységének 

ellenőrzése. 

• Járműbontókkal közreműködői megállapodások megkötése, tevékenységük ellenőrzése. 

• Az úthasználati díj ellenőrzése. 

• A közúti szállítást végző járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzése. 

• A veszélyes árut közúton szállító járművek közlekedésének ellenőrzése, és a nehéz tehergépkocsik 

közlekedésének korlátozására vonatkozó rendelkezések ellenőrzése. 

• A radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzése. 

• A közúti járművek közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítésének, 

egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése. 

• A közúti ellenőrzés keretében a közúti járműveknél a veszélyes áruk szállításához előírt különleges 

feltételek ellenőrzése (ADR), és a közúti járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának 

ellenőrzése. 

• A gépkocsik által kibocsátott kipufogógázok szennyezőanyag-tartalmának közúti ellenőrzése, a 

gépkocsik környezetvédelmi alkalmasságának és plakettjének közúti forgalomban való ellenőrzése, 

a plakett eltávolítása, és a gépkocsik környezetvédelmi jellemzőinek ellenőrzése. 

• A digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy 

javítását végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységére vonatkozó bejelentések fogadása, a 

tevékenység ellenőrzése, és a digitális tachográf kártyák kiadása, érvénytelenítése, cseréje, pótlása, 

visszavonása. 

• A közúti járművezetők vizsgáztatása, vizsgakötelezettség alóli mentesítése, a képzés, utánképzés, 

valamint szakoktatók és iskolavezetők tevékenységének ellenőrzése. 

 

 



10.  Mérésügyi és M űszaki Biztonsági Hatóság 
 

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15 § (3) bekezdés a) pontja alapján mérésügyi 

hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról (a továbbiakban: Hivatal) és a területi 

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XlI.27.) Korm. rendeletben első fokon az 

illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságot, másodfokon a Hivatal központi szervét 

jelölte ki. A területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szakigazgatási szervei. A területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok tekintetében a szakmai 

irányító szerv vezetője a Hivatal főigazgatója. 

 

Az illetékességi területen a területi mérésügyi hat óság végzi: 

 

• a vízmérők, 

• a gázmérők és számító egységek, 

• a víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló 

mérőrendszerek, 

• automatikus mérlegek, 

• viteldíjjelzők, 

• anyagi mérlegek, 

• nem automatikus működésű mérlegek, 

• kipufogógáz-elemző műszerek, 

• a súlyok, 

• a gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők, 

• az areométerek, 

• a szerencsejáték céljára szolgáló eszközök, 

• az áram- és feszültség mérőváltók, 

• tartály első és további hitelesítés, 

• a tartályszintmérő készülékek, 

• a szeszmérőgépek időszakos hitelesítését. 

 

Ellátja: 

 

• a nyomásmérő-eszközök, 

• mérőturbinás mérőrendszerek, 

• mérőperemes mérőrendszerek primer és szekunder elemei, 

• egyéb, a kötelező hitelesítési körbe nem tartozó eszközök méréstechnikai vizsgálatát, kalibrálását. 

 

Közrem űködik: 

 

•  a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hatósági ellenőrzésében és a szakterületéhez tartozó 

hitelesítő laboratóriumok éves ellenőrzésében, 

• a nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítésében, 

• a hitelesítést helyettesítő minősítő laborok (szervezetek) engedélyezésével és ellenőrzésével 

kapcsolatos mérésügyi eljárásokban. 

 

A Kormány a Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (Xll. 

27.) Korm. rendeletben műszaki biztonsági hatóságként első fokon a fővárosi és a megyei 

kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát jelölte ki. A kormányhivatalok mérésügyi 



és műszaki biztonsági hatóságának műszaki biztonsági osztálya, a műszaki biztonság és az egyes 

sajátos építmények meghatározott területein végzi tevékenységét. 

 

 

11.  Munkaügyi Központ: 
 

• A Nemzeti Foglalkoztatási Alap pénzeszközeinek működtetése. 

• Munkahely teremtő támogatásokkal kapcsolatos ügyek (pályázatok befogadása, döntés-előkészítés, 

szerződéskötés, támogatások kifizetése). 

• Vállalkozóvá válási támogatással kapcsolatos ügyintézés – tőkejuttatás (pályáztatás, döntés, 

szerződéskötés, támogatások kifizetése). 

• Munkaerő-piaci képzések ügyintézése (pályáztatás, döntés, szerződéskötés, támogatások 

kifizetése). 

• Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás támogatásával kapcsolatos ügyintézés. 

• Bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyintézés. 

• Országos Közfoglalkoztatási Programok támogatásával kapcsolatos ügyintézés. 

• A közfoglalkoztatási munkavégzés szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése. 

• A közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. 

• Munkajogi tanácsadás. 

• Foglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatos közérdekű bejelentések fogadása és kivizsgálása. 

• Munkáltatók csoportos létszámleépítésével kapcsolatos ügyintézés. 

• Jogalap nélkül felvett álláskeresési ellátások és foglalkoztatást elősegítő támogatások 

méltányosságból történő elengedésével kapcsolatos ügyintézés. 

• A Nemzeti Foglalkoztatási Alappal szemben fennálló tartozásokról hatósági igazolás kiadása. 

• A járási munkaügyi kirendeltségeken működtetett álláskeresési ellátások, szolgáltatások és 

foglalkoztatást elősegítő támogatások koordinálása. 

• TÁMOP programok irányítása, koordinálása. 

• Munkaerő-kölcsönzői tevékenység nyilvántartásba vétele, adatváltozások bejelentése, a 

tevékenység megszüntetésének bejelentése. 

• Munkaerő-kölcsönzői tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése 

• Magán-munkaközvetítő tevékenység nyilvántartásba vétele, adatváltozások bejelentése, a 

tevékenység megszüntetésének bejelentése. 

• Közérdekű foglalkoztatás szakmai koordinálása. 

• Magán-munkaközvetítő tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése 

• Harmadik országbeli állampolgárok összevont munkavállalási engedélyéhez szakhatósági 

állásfoglalás kiadása. 

• Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése. 

• Harmadik országbeli állampolgárok részére mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély 

kiadása. 

• Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának és 

a foglalkoztatás megszűntetésének bejelentése. 

• Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének 

bejelentése. 

• Harmadik országbeli állampolgárok engedélyköteles és engedélymentes foglalkoztatásának valamint 

a foglalkoztatás megszűntetésének bejelentése. 

• Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a kirendeltségek által hozott határozatok elleni 

fellebbezések másodfokú elbírálása. 

• Az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatok ellátása, 



kapcsolattartás a munkaerő-piaci szereplőkkel. 

 

12.  Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv  
 

Munkavédelmi Felügyel őség feladatai: 

• A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítése, ellenőrzése. 

• Tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők részére a munkavállalók egészségére 

és biztonságára vonatkozóan. 

• Munkavédelmi tájékoztatással és tanácsadással segíti az érintetteket a munkavédelemmel 

kapcsolatos jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére vonatkozóan. 

• A munkáltatók és munkavállalók biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak ellenőrzése. 

• A munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az egyéni védőeszközökre 

vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzése. 

• A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és a munkavállalót a munkavégzéssel 

összefüggésben érő betegség kiváltására alkalmas hatások kivizsgálásának, bejelentésének, 

nyilvántartásának, valamint megelőzésére tett intézkedéseknek ellenőrzése. 

 

Munkaügyi Felügyel őség feladatai: 

 

• A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, valamint megszüntetésével 

összefüggő bejelentési, igazolás kiállítási és kiadási kötelezettség, valamint elszámolás 

megtörténtének ellenőrzése. 

• A nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos 

rendelkezések ellenőrzése. 

• A munka- és pihenőidő, munkabér védelem megtartásának ellenőrzése. 

• A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a 

harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok 

foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése. 

• A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére 

jogosító jogszabályok megtartásának ellenőrzése. 

 

 

13.  Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 
 

• I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédőszerek forgalmazására, vásárlására és felhasználására 

jogosító engedélyek kiadása. 

• Mezőgazdasági termelők növényegészségügyi nyilvántartásba vétele és ellenőrzése. 

• Növényi szaporítóanyagok növényegészségügyi ellenőrzése. 

• Növényútlevél köteles termékek ellenőrzése. 

• Növényegészségügyi export/import vizsgálat. 

• Növényvédedelmi tevékenység termőhelyi, telephelyi ellenőrzése. 

• Növényvédőszer forgalmazás, raktározás ellenőrzése. 

• Növényvédelmi gépek alkalmasságának ellenőrzése. 

• Növényvédőszer, termésnövelő anyag mintavétel minőségi vizsgálatra. 

• Fa-csomagolóanyag gyártók, forgalmazók, hőkezelést végző cégek, valamint a kereskedelemben 

használt fa-csomagolóanyagok ellenőrzése. 

• Zárlati növényi károsítók előfordulásának ellenőrzése, intézkedés a zárlati károsítók felszámolásáról, 

kötelező védekezés, termékmegsemmisítés elrendelése, kártalanítási eljárás előkészítése. 



• Növény- és talajvédelmi szakhatósági eljárások (állásfoglalás, vélemény, hozzájárulás). 

• Növényvédelmi káresetek kivizsgálása (növényvédőszer elsodródás, növényvédőszer-lopások, 

hamisítások, növényvédő szerek illegális kereskedelme). 

• Légi növényvédelem engedélyezési eljárása és ellenőrzése. 

• Eseti engedélyű növényvédő szer felhasználásának termelői regisztrációja, a felhasználás 

ellenőrzése. 

• Feltételezhetően növényvédőszer eredetű méhpusztulás, halpusztulás, illetve vadpusztulás 

kivizsgálása. 

• Humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és allergén 

gyomnövények és egyéb károsítók előfordulása esetén a fertőző források felszámolása. 

• Mintavétel növényekből, növényi termékekből növényvédőszer-maradék tartalom vizsgálat céljából. 

• Mintavétel termesztő közegből, vízből, növényekből, növényi termékekből zárlati károsító és toxikus 

anyag tartalom vizsgálat céljából. 

• Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja. 

• Zöldség-gyümölcs forgalmazók minőségellenőrzése. 

• Zöldség-gyümölcs export minőség-ellenőrzése. 

• Növényvédelmi előrejelzés. 

• Ingyenes növényvédelmi szaktanácsadás kistermelők, magánszemélyek részére (gyomirtás, 

állattan, növénykórtan, regulátor. 

• Talajvédelmi engedélyek kiadása talajjavításhoz, mezőgazdasági célú tereprendezéshez;  

talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához, hígtrágya termőföldön 

történő felhasználásához; szennyvíz, szennyvíziszap, valamint szennyvíziszap komposzt 

mezőgazdasági felhasználásához; nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék 

termőföldön történő felhasználásához; a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes 

hulladék termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező növényi 

maradványokat. 

• Igazolás a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 

kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, a talajvédelmi követelmények, 

valamint a termőföld használat követelményei teljesítéséről. 

• Talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének, a vizek nitrát-szennyezéssel szembeni védelmét 

szolgáló előírások végrehajtásának, megtartásának ellenőrzése. 

• Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok engedélyezési vizsgálatai. 

 

 

14.  Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr ől szóló 1991. évi XI. törvény alapján a  

közegészségügyi  (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és 

ifjúság-, illetőleg sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi , az egészségfejlesztési  

(egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), az egészségügyi igazgatási  

tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete (a 

továbbiakban együtt: népegészségügy) állami feladat, amelyet az egészségügyi államigazgatási szerv 

lát el.  

 

Az egészségügyi államigazgatási szerv hatósági jogköre alapján valamennyi természetes és jogi 

személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelk ező társaságra kiterjed ő hatósági jogkört 

gyakorol.  Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során az ellenőrzött személy köteles az 



ellenőrzéshez szükséges munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül az ellenőrző rendelkezésére bocsátani. 

Közegészségügyi vagy járványügyi érdekből a szemle haladéktalanul megtartható. 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet szerint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) 

szervezetrendszere az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (a továbbiakban: OTH) és annak irányítása 

alatt álló országos intézetekből áll. Az OTH-t az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) irányítja. 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok  szakigazgatási szerveként megyei , illetve fővárosi 

népegészségügyi szakigazgatási szerv működik (a továbbiakban együtt: népegészségügyi 

szakigazgatási szerv) a népegészségügyi feladatok ellátására.  

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak önálló feladat- és hatáskörrel 

rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveiként járási (fővárosi kerületi) 

intézetek (a továbbiakban együtt: járási népegészségügyi intézet ) működnek.  

Egyes külön jogszabályban meghatározott sugár-egészségügyi feladatok ellátására - a megyei 

népegészségügyi szakigazgatási szerv részeként - sugáregészségügyi decentrumok működnek. 

 

Járási Népegészségügyi Intézet: 

 

A jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal illetékes Járási Hivatala Szervezeti Működési Szabályzatának keretei között működő, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a járási hivatalvezető irányítása és 

vezetése, valamint a járási tisztifőorvos vezetése és a megyei tisztifőorvos szakmai irányítása alatt álló 

szervezet. 

A Járási Népegészségügyi Intézet önálló osztály jogállású, szervezeti egységekre nem tagolódik. A 

járási népegészségügyi intézet nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a járási 

népegészségügyi intézet vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el. A járási 

népegészségügyi intézet vezet ője a járási tisztif őorvos. 

 

Járási Népegészségügyi Intézet feladatai: 

 

• Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott, hatósági, szakhatósági feladatokat.  

• Ellenőrzéseket végez. 

• Nyilvántartásokat vezet. 

• Eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

• Feladatköréhez kapcsolódóan a járások területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik.  

• Rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal. 

• Ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat. 

• Ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak. 

• Munkaterve(ke)t készít. 

• Munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára. 

• Rendszeres és ad hoc jelentést készít. 

• Adatszolgáltatásokat végez. 

• Együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban.  



 

Egészségfejlesztés:  

 

• A népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 

részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 

szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 

formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 

szervezetekkel, önkormányzatokkal.  

• Az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését.  

• Csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási szinten 

kezdeményezi. 

• Helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését. 

• Célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint civil 

szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek elsődlegesen azt a célt 

szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós adatait és annak befolyásolási 

lehetőségeit. 

• Gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (somatometria, tápláltsági 

státusz, a keringési és légzőrendszer vizsgálata).  

• Igény esetén közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban 

résztvevő szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében. 

 

Egészségügyi igazgatás: 

 

• Ellátja a működtetési jog (praxisjog) engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat;  

• Ellátja az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. 

• Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, 

foglalkozás-egészségügyi ellátás, iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi ellátás, területi 

védőnői és iskola védőnői ellátás, otthonápolási szolgálat, hospice ellátás és ügyeleti ellátás) és 

járóbeteg-szakellátás, ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat is, 

illetve a közreműködő és magántevékenységet végzők részére működési engedély ad, módosít, 

visszavon és szüneteltet. 

• Új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimum feltételeknek való 

megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart. 

• A hatályos működési engedélyben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek való 

megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi. 

• A szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, vezeti, új 

adatokkal feltölti, aktualizálja; szükség esetén adatokat lekérdez. 

• Egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványokat ad ki. 

• Tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását (mozgóőrség) ellenőrzi. 

• Egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás 

biztosítására intézkedik a megyei tisztifőorvos, Helyi Védelmi Bizottság Elnöke utasításai alapján.  

• Szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi tevékenysége felett, 

szükség esetén szakfelügyelők eseti megbízásával. 

 

 

 



 
Járási Vezet ő Ápoló: 
 

• Az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-, iskolaorvosi 

ellátás), a járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 

ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül végzett ápolási tevékenység, 

valamint a bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményeken belül történő ápolási 

tevékenység szakfelügyeletét, szakmai ellenőrzését végzi. 

 

Fentiek érdekében a járási vezet ő ápoló: 

 

• Szakfelügyeleti ellenőrzéseket végez. 

• Végzi a szakdolgozói tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását, 

a szükséges intézkedéseket kezdeményezi.  

• Munkaértekezletet tart. 

• Javaslatot tesz szervezeti, szervezési intézkedésekre, a humánerőforrás fejlesztésre, átszervezésre, 

helyettesítések megoldására, továbbképzések témáira. 

 

Járási Vezet ő Védőnő: 

 

• Ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét, vizsgálja a jogszabályi minimumfeltételek 

meglétét.  

• Végzi a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását, a 

szükséges intézkedéseket kezdeményez.  

 

Fentiek érdekében a járási vezet ő védőnő:  

 

• Közreműködik a védőnői ellátás tekintetében az egységesség és esélyegyenlőség 

megvalósításában, a minőségfejlesztésében.  

• Népegészségügyi felmérések, egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, 

szervezésében, lebonyolításában és értékelésében.  

• Szakfelügyeleti ellenőrzéseket végez,  

• Munkaértekezletet tart.  

• Javaslatot tesz szervezeti, szervezési intézkedésekre, a humánerőforrás fejlesztésre, védőnői 

állások létesítésére, átszervezésére, helyettesítések megoldására, védőnői körzetek kialakítására.  

 

Családvédelmi Szolgálat illetékessége országos. 

• Tanácsadó tevékenység:  

� családtervezési: felkészítés a nőgyógyászati és egyéb vizsgálatokra, segítséget nyújtani a 

fogamzásgátlás személyre szóló módszerének kiválasztásában, támogatást nyújtani a leendő 

gyermek egészsége érdekében a gyermekvállaláshoz kapcsolódó életmódi, életvezetési 

tanácsokkal; 

� ifjúsági: fiatalkorúak házasságkötés előtti kötelező tanácsadása, valamint az egészséges 

életvezetés, a felnőtté válás folyamatának segítése, a párválasztás-családalapítás támogatása; 

� családvédelmi: kötelező tanácsadás súlyos válságban lévő, a terhesség-megszakítás 

gondolatával foglalkozó párok (nők) részére. 

• Igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről. 



• Vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását, elvégzi a kérelemmel 

kapcsolatos dokumentációs feladatokat, nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának 

kimenetelét. 

 

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy:  

 

• Vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását.  

• Végzi és felügyeli a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai készítmények, 

étrendkiegészítők előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba 

hozatalának helyszíni ellenőrzését.  

• Végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések és ételmérgezések 

esetén a terjedési út felderítését hatásköre esetén.  

• Ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 

intézkedéseket.  

• Szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést.  

• Tanulmányozza és értékeli a lakosság csoportjainak táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket.  

• A kereskedelmi és szolgáltató tevékenység esetében működési engedélyezési eljárás, valamint 

használatbavételi (építésügyi) eljárás során szakhatósági hozzájárulást ad ki, nyilvántartásba vett 

egységek tekintetében ellenőrzést végez.  

• Szociális ellátások tekintetében ellenőrzi a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 

teljesülését.  

 

Járványügy: 

 

• Irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos egészségügyi és egyéb tevékenységet.  

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a 

járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy részére. 

• Megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 

lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti. 

• Helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez. 

• Kezeli a járványügyi tevékenységhez szükséges dokumentációkat és vezeti nyilvántartásokat.  

• Szervezi és ellenőrzi a terhesek HbsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat. 

• A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv számára jelentéseket küld a járás területén előforduló 

járványokról, fertőző betegségekről.  

• Szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és 

felhasználást. 

• Vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt. 

• Folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít az egészségügyi alapellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban. 

• Figyelő-, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos fertőző betegségek esetén.  

• Ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása érdekében a 

szükséges feladatokat. 

• Felkészíti a járás egészségügyi alapellátó szolgáltatóit a szezonálisan előforduló fertőző 

betegségekre (pl. virális enterális járványok, influenza, influenzaszerű megbetegedések). 



• Végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések kivizsgálását, a 

terjedési út felderítését.  

• Kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan előforduló fertőzéseket, megteszi a 

szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az 

intézkedések végrehajtását. 

• Meghatározott esetekben a járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági 

laboratóriumi vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket. 

• Nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; Végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések 

mikrobiológiai tesztpreparátummal történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását. 

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok megelőzésére, 

elhárítására. 

• Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 

esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben. 

• Ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi kártevőirtást 

végző egyéb képesített személyeket. 

 

Kémiai biztonság: 

 

• Végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében. 

• Ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat. 

• Kereskedelmi működési engedélyezési eljárásban szakhatósági hozzájárulást ad. 

• Feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, társosztályokkal, 

szervekkel, a foglakozás-egészségügyi szolgálattal.  

• A veszélyes anyagok, keverékek gyártását, forgalomba hozatalát folytatni kívánó személy a 

tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási 

szervnek. A bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység 

azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén. A magánszemélyeknek magáncélú, 

nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék 

vásárlását, felhasználását nem kell bejelenteni.  

• A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel végzett tevékenység előzetes bejelentése nem 

helyettesíti a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék előállításához, gyártásához, 

feldolgozásához vagy felhasználásához szükséges egyéb hatósági engedélyeket.  

• A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység, valamint a 

tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése történik. 

 

Település- és környezet-egészségügy szakterület ker etében felügyeli: 

 

• A települések, nem lakás célú épületek, létesítmények, munkahelyek, műtárgyak használata során a 

közegészségügyi előírások teljesülését.  

• A lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi követelményeinek 

megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a csatornázást, a köztisztaságot, a 

szennyvízkezelést és elhelyezését, a hulladékok kezelését és elhelyezését, a temetkezést, a 

személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit.  

• A környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; Feladatai minél 

hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez  a talaj , a felszíni- és 



felszín alatti vizek , az ivóvíz , az ásvány - és gyógyvizek , a természetes és mesterséges fürd ők, a 

fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek  vizsgálatára.  

• A laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyez őanyagok 

távoltartására, ártalmatlanítására , a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 

megszüntetése érdekében.  

• Az egészséges környezetet veszélyeztet ő tényezőkről, körülményekr ől tájékoztatja  a 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, 

szolgáltatókat stb.  

• Közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített hatáskörében 

intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez.   

• Fogadja a szolgáltatók által a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően rendelkezésre 

bocsátott ivóvíz-min őségi önellen őrző vizsgálatok adatait , és ezeket, valamint a hatósági 

vizsgálatok adatait az előírt rendszerességgel továbbítja a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

részére annak szakmai iránymutatása szerint megadott módon. 

• Felügyeli a medencés fürd ők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek megvalósulását. 

• Engedélyezi a természetes fürdővíz használatot és természetes fürdőhely kijelölést. A területileg 

illetékes járási népegészségügyi intézet hagyja jóvá a mesterséges fürdők üzemeltetési 

szabályzatát, továbbá végzi közegészségügyi szempontú ellenőrzésüket. 

• Sírnyitás, külföldre történő halottszállítás , ravatalozón kívüli ravatalozás és boncolás mellőzésével 

történő hamvasztás engedélyezése.   

 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv: 

 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. 

(XII.21.) Korm. rendelet értelmében a megyei kormányhivatal szervezeti egységeként m űködő 

ágazati szakigazgatási szerv. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv vezetője a megyei 

tisztifőorvos.  

 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv illetékessége a Hivatal illetékességével egyezően Borsod-

Abaúj-Zemplén megye területére terjed ki . 

 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv kormányrendeletben meghatározottak szerint egyes hatósági 

ügyekben különös illetékességgel jár el - sugár-egészségügyi feladatokat ellátó sugáregészségügyi 

decentrum illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékre terjed ki. 

 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv tekintetében a jogszabályban meghatározott, valamint a 

törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító szervként a Kormány 

által rendeletben meghatározott központi államigazg atási szerv, az Országos Tisztif őorvosi 

Hivatal vezetője, az országos tisztifőorvos gyakorolja. 

 

A népegészségügyi szakigazgatási szerv: 

 

• A közegészségügy  (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-

egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén, mely 

feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet. 



• A járványügy  (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot 

üzemeltethet. 

• Az egészségfejlesztés  (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 

népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem 

fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén. 

• Az egészségügyi igazgatás és koordináció területén. 

• Ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet  

működtetésével összefüggő feladatokat.  

• A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv részt vesz a lakosság egészségének 

megőrzését célzó népegészségügyi programok  kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja 

a programok végrehajtását. 

• Ellátja az illetékességi területén működő járási hivatal járási népegészségügyi intézetének szakmai 

tevékenységének irányítását, koordinálását. 

• Jogszabályban meghatározott ügyekben első fokú hatósági jogkört  gyakorol. 

• Ellátja a Hivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. 

• Alaptevékenységének teljes körű ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával  kiegészítő, 

valamint - az alapító okiratban meghatározott arányban - kisegítő és vállalkozási  tevékenységet 

végez. 

• Egészségügyi szolgáltatást nyújt. 

• Nemzetközi Oltóhelyet működtet. 

 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szakmai irányítást gyakorol a megye illetékességi területén 

működő járási népegészségügyi intézetek tevékenysége felett.  

 

Ennek keretében: 

 

• a járási népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének irányítására – az egyedi hatósági 

ügyek kivételével – egyedi illetve normatív utasításokat , szakmai állásfoglalásokat, 

tájékoztatókat ad ki ; 

• gondoskodik a járási népegészségügyi intézetek által végzett ellenőrzések összehangolásáról ; 

• meghatározza a járási népegészségügyi intézetek szakmai éves munkaterve elkészítésének 

irányelveit , jóváhagyja a járási népegészségügyi intézetek szakmai éves munkatervét; 

• kiadja a járási népegészségügyi intézetek szakmai éves beszámoló jelentése elkészítésének 

irányelveit és értékeli a járási intézetek szakmai éves beszámoló jelentéseit;  

• meghatározza a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a járási népegészségügyi intézetek 

készenléti rendjének főbb követelményeit.  

 

Egészségfejlesztés:  

 

• Koordinációs feladatai tekintetében irányítja, szervezi és összehangolja a lakosság 

egészségének megtartására, javítására és a betegség ek megel őzésére, korai felismerésére 

irányuló népegészségügyi munkát,  ennek érdekében együttműködik a gyógyító-megelőző 

hálózattal, a járási népegészségügyi intézetek egészségfejlesztési feladatokat ellátó munkatársaival, 

a megyei vezető védőnővel, a megyei vezető ápolónővel és a prevenciós tevékenységet folytató civil 

szervezetekkel.  

• A népegészségügyi sz űrésekkel kapcsolatos funkcionális feladatai tekintetében az onkológiai 

lakosságszűrés szakmai és szervezési irányelveit rögzítő szűrési protokollok vonatkozó részét a 



helyi szükségletekhez, adottságokhoz és lehetőségekhez igazodó módon alkalmazza, és 

folyamatosan ellenőrzi azok végrehajtását.  

� A rendelkezésére álló adatok alapján végzett időszakos értékelés, elemzés alapján 

jelentéseket készít a népegészségügyi szűrésekről. 

• Gondoskodik a program kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról . Az optimális lakossági 

részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatokat épít ki az önkormányzatokkal, a helyi 

közvélemény formálására alkalmas, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 

szervezetekkel és a médiával.  

• A nemfert őző epidemiológiával kapcsolatos funkcionális feladatok keretében működteti a 

kialakításra kerülő nem fertőző betegségek, valamint a környezeti hatásokkal összefüggő 

egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét. 

• Felügyeli  a megye területén a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába történő 

adatszolgáltatást. 

• Végzi  a lakosság egészségi állapotának és az egészséget bef olyásoló tényez őknek 

egybevetett elemzését a többi szervezeti egységtől és egyéb szakszolgálatoktól kapott adatok 

alapján. 

 

Egészségügyi Igazgatás:  

 

• Engedélyezi és ellenőrzi az orvostudományi kutatásokat.  

• Ellátja az egészségügyi alkalmassággal  kapcsolatos hatósági feladatokat (végleges 

alkalmatlanság megállapítása).  

• Lefolytatja a járási népegészségügyi intézetek által első fokon elbírált működési engedélyekkel, 

praxisengedélyekkel kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokat.   

• Részt vesz a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzésekben, illetve közreműködik a szakfelügyelők 

eseti megbízásainak koordinálásában. 

• Közreműködik a beutalási rend, illetve a sürg ősségi beutalási rend kialakításában.  

• Ellá tja az egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben felmerülő hatósági feladatokat.  

• Irányítja  az ápolási és védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten 

szervezi az ápolásszakmai és védőnőszakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az 

ÁNTSZ ellenőrzési feladataiban.  

• Irányítja  a kórházhigiénés szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten 

szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ ellenőrzési 

feladataiban.  

 

A megyei vezet ő védőnő feladatai tekintetében: 

 

� A megyei vezető védőnő közrem űködik a szolgálat n ő- anya- csecsem ő- gyermek- ifjúság- 

és családvédelmi feladatainak irányításában, szerve zésében . E szakterület tekintetében 

megyei szakfelügyelőként és a megyei tisztifőorvos szaktanácsadójaként jogosult és köteles 

eljárni.  

� Irányítja  a járási vezet ő védőnők szakfelügyeleti munkáját , esetenként részt vesz az 

ellenőrzésben.  

� Szakmai felügyeletet gyakorol  

o a családvédelmi szolgálat;  

o a járási vezet ő védőnők, 

o a kórházi véd őnők tevékenysége felett. 

A megyei vezet ő ápoló feladatai tekintetében:  



• A megyei vezető ápoló közrem űködik a gyógyító-megel őző szolgálatok, valamint az ápolási 

szakterületen m űködő egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenységének  ellenőrzésében.   

• Irányítja  a járási vezet ő ápolók munkáját.   

• Egészségfejlesztési tevékenység keretében összehang olja , szervezi és segíti szakterülete 

dolgozóit a gyógyító-megelőző munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló programok 

kidolgozásában.  

• A szakfelügyelő ápoló szakfelügyeleti tevékenysége során illetékességi területe bármely 

egészségügyi szolgáltatójánál – a szakterületéhez tartozó tevékenységek tekintetében – vizsgálja a 

megelőzés, a kórismézés, a gyógyítás, az ápolás, a gondozás, a rehabilitáció és az orvosi 

szakvéleményezés szakszerűségét, eredményességét, minőségét, az egészségügyi jogszabályok, 

valamint szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak végrehajtását, a 

feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a betegbeutalás rendjét és annak 

gyakorlati megvalósulását, az ügyeleti-készenléti ellátás rendjét és összhangját. 

 

Járványügy:   

 

• Irányítja és ellen őrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet.  

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet , megállapítja a járványveszély, vagy a 

járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a megye egészterületére, vagy egy 

részére. 

• Megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a megye 

lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti.  

• Helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez .  

• Felügyeli  a járási népegészségügyi intézetek fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét. 

• Működteti a Nemzetközi Oltóhelyet , eleget tesz a működtetésével kapcsolatos dokumentációs 

kötelezettségnek, végzi a külföldi utazással kapcsolatos tanácsadást és védőoltást. 

• Felkészíti  a megye egészségügyi intézményeit a szezonálisan előforduló fertőző betegségekre 

(pl. virális enterális járványok, influenza, influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében 

informál, terveztet és tervez, jelent és jelentet. 

• Végzi  az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 

kivizsgálását, a terjedési út felderítését. 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a megye kórházi járványügyi hely zetét (az egészségügyi 

szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek alakulását). 

• Működteti a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendsze rt . 

• Hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozot tan 

előforduló fert őzéseket vagy a különös jelent őséggel bíró sporadikus nosocomialis fert őzés 

és nosocomialis fert őzést követ ő megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 

megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását. 

• Járvány vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a járványügyi 

vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi  vizsgálatokat 

kezdeményez,  biztosítja az ehhez szükséges eszközöket. 

• Ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés , infekciókontroll szakmai felügyeletét a 

vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint. 

• Nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket, v égzi a megye területén működő sterilizáló 

berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal történő legalább félévenkénti ellenőrzésének 

irányítását.  



• Irányítja és ellen őrzi a járási népegészségügyi intézetek fert őtlenítéssel kapcsolatos 

tevékenységét.   

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi kártev ők előfordulását , az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok megelőzésére, 

elhárítására, összehangolja, irányítja és ellenőrzi a járási népegészségügyi intézetek ez irányú 

tevékenységét. 

 

Közegészségügy: 

 

• A megye területére kiterjed ően vizsgálja a makro- és mikrokörnyezetb ől az emberek 

egészségét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló  biológiai, fizikai és kémiai tényez ők 

mindenkori állapotát , és az abban bekövetkezett változásokat (lakosság egészségére káros 

hatások), a környezetben bekövetkezett változásokat és feltárja a lakosságot érő ártalmak okait. 

• Kezdeményezi  az emberi szervezettel közvetlenül vagy közvetetten érintkezésbe kerülő környezeti 

tényezők vizsgálatát . 

• Intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a közeg észségügyi követelmények érvényesítése , 

valamint a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló felvilágosító tevékenység területén. 

• Rendszeres kapcsolatot tart  a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 

be) ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat.  

• Vizsgálja és felügyeli : 

� a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata során a 

közegészségügyi el őírások teljesülését . 

� a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket b efolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 

csatornázást, a légszennyezettségi állapotot, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és 

elhelyezést, a hulladékok kezelését és elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés 

egységeket és a közlekedés körülményeit. 

� a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a mege lőzés lehet őségeit . 

• Ellátja a fogyasztásra kerülő ivóvizek vízbiztonsági felügyeletét, meghatározott ütemterv szerint 

vizsgálja az ivóvíz minőségét, kifogásoltság esetén intézkedik. 

• Fogadja a szolgáltatók által a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően rendelkezésre 

bocsátott ivóvíz-min őségi önellen őrző vizsgálatok adatait , és ezeket, valamint a hatósági 

vizsgálatok adatait az előírt rendszerességgel továbbítja az OTH részére annak szakmai 

iránymutatása szerint megadott módon.  

• Végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabá lyok betartásának ellen őrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 

• Vizsgálja: 

� A lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását.  

� Az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat és elősegíti 

leküzdésüket. 

• Végzi és felügyeli: 

� A különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetik ai készítmények, étrendkiegészít ők 

előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 

ellenőrzését. 

� Az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellép ő ételfert őzések, ételmérgezések 

esetén a fert őzési forrás, a terjedési út felderítését.  



• Tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét , tápláltsági állapotát, a táplálkozás 

és az egészségi állapot közötti összefüggéseket. 

• Vizsgálja  a fekvőbeteg-gyógyintézet betegélelmezés keretében nyújtot t étkeztetést – a 

rendszeres diétát, a speciális diétát és az enterális szondatáplálást is beleértve – és a fekvőbeteg-

gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel. 

• Vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az 

egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan. 

• Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a vendéglátás - ezen belül 

kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, az oktatási és nevelési 

intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 

keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, 

étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel. 

• Közreműködik a táplálkozás-egészségügyi előírások kidolgozásában. 

• Az eredményekről tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet. 

 

Laboratóriumi Decentrum: 

 

Az alábbi szakmai alapon működő laboratóriumokból áll:  

� Regionális Mikrobiológiai Laboratórium  

o Járványügyi és Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumok  

� Enterális és Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium,  

� Mikológiai Laboratórium,  

� Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium,  

� Mycobacterium Tenyésztő Decentrum,  

� Parazitológiai Laboratórium,  

� Szerológiai és Vírusdiagnosztikai Laboratórium  

o Táptalajkonyha és Mosogató  

o Víz- és Élelmiszer Mikrobiológia Laboratórium  

� Regionális Kémiai Laboratórium  

o Atomabszorpciós Laboratórium,  

o Gázkromatográfiás Laboratórium,   

o Folyadékkromatográfiás Laboratórium,  

o Vízkémiai Laboratórium 

� Mintavevő/mintaátvevő Csoport  

� Regionális Zaj-és Vibrációmér ő Központ  

 

A Laboratóriumi Decentrum feladatai: 

 

• A népegészségügyi szakigazgatási szervek részére hatósági/járványügyi tevékenységet is 

megalapozó laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokat , méréseket végez .  

• Végzi a vizsgálati adatok feldolgozását, elemzését, eredményeit és megfigyeléseit továbbítja az 

érintetteknek. 

• Hatósági/járványügyi tevékenységet végez orvosi, víz- és élelmiszer mikrobiológiai, vízbioló giai 

valamint kémiai szakterületeken a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel, valamint a járási 

népegészségügyi intézetekkel szoros együttműködésben Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék részére.  



• Díjköteles, az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott és szerződéses  jogviszony 

alapján humán mikrobiológiai vizsgálatokat végez a Laboratóriumi Decentrum kötelező ellátási 

területéhez tartozó megyékben. 

• Eleget tesz a jogszabályokban rögzített és egyéb jelentési kötelezettségeinek , adatot szolgáltat az 

Európai Unió illetékes szervezeteinek (ECDC TESSY, ECDC ERLN-TB stb.). 

• Tevékenysége minőségének biztosítására minőségirányítási csoportot működtet.  

 

 

 

Sugáregészségügyi Decentrum : 

 

Az alábbi, szakmai alapon szerveződő munkacsoportokból áll:  

• Hatósági tevékenységet folytató munkacsoport  

• Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) laboratórium. munkahelyi 

sugáregészségügyi feladatai tekintetében. 

 

A Sugáregészségügyi Decentrum feladatai: 

 

� Elbírálja a sugárvédelmi terveket , elvégzi  üzembe helyezés előtt a sugárvédelmi méréseket , 

kiadja  a tevékenységi (tárolási, felhasználási, üzemeltetési, szállítási stb.) engedélyeket . 

� Műszeres méréseket végez az atomtörvény hatálya alá tartozó radioaktív anyagokat, illetve 

ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyeken, ellenőrzi az engedélyekben előírt feltételek 

betartását, vizsgálja a biztonságos munkavégzés feltételeit. 

� A nem-ionizáló sugárzások területén a vezeték nélküli távközlési építmények építésével, 

használatba vételével kapcsolatos sugáregészségügyi szakhatósági feladatokat  látja el, 

ellenőrzi  a 0 Hz-től 300 GHz közötti elektromos, mágneses és elektromágneses terektől várható 

lakossági expozíció mértékét, a vonatkoztatási határértékek betartását, megkeresés esetén 

állásfoglalást  ad ki a lézerek és az MR berendezések biztonságos alkalmazásáról. környezeti 

sugáregészségügyi feladatai tekintetében. 

� Végzi  az ERMAH programban el őírt minták begy űjtését a Sugáregészségügyi Decentrum 

illetékességi területén, a mintákat feldolgozza , kiértékeli  és a helyszíni mérések eredményeivel 

együtt rögzíti. Az eredményeket továbbítja az ERMAH Információs Központba (OSSKI), 

együttműködik a környezeti radiológiai helyzet felmérésében. 

� Végzi a higiénés ellen őrzések során vett minták feldolgozását , kiértékelését. 

� Az OSSKI közreműködésével meghatározott számú tej-, víz-, leveg ő minta, valamint 

háttérsugárzási értéket szolgáltat a WHO számára.   

 

 

15.  Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság: 
 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a Kormányhivatal szervezetében működő nyugdíjbiztosítási ágazati 

szakigazgatási szerv. Feladatait a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok szakmai irányításért felelős 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) irányításával látja el. 

A szakigazgatási szerv tekintetében a Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott gondoskodik a 

feladatellátás feltételeiről. A szakigazgatási szerv önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított 

hatáskörét. 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére 

terjed ki. 



 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság hatósági, igazgatá si feladatkörében: 

 

• Ellátja a nyugellátások, a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék, a balett-művészeti 

életjáradék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a baleseti járadék, rokkantsági járadék iránti 

igények elbírálásával kapcsolatos feladatokat. 

• Kérelemre vagy hivatalból egyeztetési eljárást folytat le, és részletes kimutatást küld a biztosítottak, 

volt biztosítottak részére az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról, egyéb szolgálati 

időkről, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági időkről, a foglalkoztatók 

adatairól, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, 

jövedelem és a foglalkoztatók által levont és befizetett nyugdíjjárulék összegéről, illetve azokról a 

szolgálati időnek minősülő időszakokról, amelyek után nem történt nyugdíjjárulék-fizetés. 

• Kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, a 

nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges, megszerzett jogosultsági idejéről, illetve más 

adatairól. 

• Gondoskodik a biztosítottak 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó szolgálati idő és 

kereseti (jövedelmi), valamint egyéb adatainak begyűjtéséről, a papír alapú okmányok 

feldolgozásáról, a számítógépes adatbázisban lévő adatok tisztázásáról, illetve a foglalkoztatói és 

személyi adatbázisok aktualizálásáról. 

• Kérelemre másolatot állít ki a biztosítottak, volt biztosítottak nyilvántartásában szereplő adatairól. 

• A központi számítógépes adatbázis és a papíralapú, hitelt érdemlő nyilvántartások alapján az arra 

jogosultak részére a szolgálati idő és jövedelem adatokról adatszolgáltatást teljesít. 

• Ellátja a nyugdíjellenőrzési feladatokat, különös tekintettel a nyugdíjak alapjául szolgáló hiányos 

vagy vitatott kereseti adatokra és a szolgálati időre, a foglalkoztatók nyugdíjbiztosítási nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésére. 

• A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34.§-a szerint megállapodást köt a szolgálati idő és a 

nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából – nyugdíjjárulék-fizetés ellenében –, továbbá 

elvégzi az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatokat. 

• Intézkedik a hatáskörébe tartozó megtérítési ügyekben, valamint a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) 

Kormányrendelet 80. § (4) bekezdése alapján a jogalap nélkül felvett nyugellátással kapcsolatos 

visszafizetésről, eljárási költség megtérítéséről. 

• Intézkedik a jogszabályban meghatározott nyugdíjbiztosítási követelések behajtási, végrehajtási, 

valamint csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárások keretében történő érvényesítéséről.  

• Jogszabályban meghatározott nyugdíjbiztosítási követelések érvényesítése során – kérelemre – 

méltányossági jogkörben eljárva mérséklési (elengedési), továbbá fizetési könnyítési (részletfizetési, 

fizetéshalasztási) jogkört gyakorol. 

• Ugyancsak méltányossági jogkörben a kivételes nyugdíj megállapításával, emelésével, valamint az 

egyszeri segély iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatokat lát el. 

• Gondoskodik a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogi (peres ügyi) képviseletéről a Kormányhivatal 

törzshivatala Jogi és Perképviseleti Osztályával együttműködve. 

• Működteti az ellátási igények érvényesítését elősegítő, valamint a nyugdíjbiztosítási ügykörbe 

tartozó, tájékoztatást segítő ügyfélszolgálatot. Gondoskodik a kulturált ügyintézés biztosításáról és 

folyamatos helyi fejlesztéséről. 

• Ellátja a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézésével kapcsolatos feladatokat. 



• Eleget tesz a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 14. §-ában meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettségének. 

 

Törvényben meghatározott ügyekben az ONYF biztosította informatikai feltételek alapján 

elektronikusan intézi az ügyfélkapun keresztül érkezett beadványokat. 

 

Egyéb szakmai feladatkörében: 

 

• Eleget tesz az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban meghatározott, valamint ONYF által 

előírt adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének. 

• Ellátja az ONYF főigazgatója által részére meghatározott egyéb szakmai feladatokat. 

 

 

16.  Szociális és Gyámhivatal: 
 
 

I. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 
1. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály koordináció s feladatai tekintetében: 
 
• Tájékoztatja a minisztert az ellenőrzési tervről, valamint az ellenőrzések és vizsgálatok 

tapasztalatairól. 
• Szakmai koordinációs értekezletet hív össze, elsősorban a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatásköröket ellátó hatóságok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók számára. 
• Közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében. 
•  Véleményezi a helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására vonatkozó 

javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását. 
• Elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását 

a veszélyeztetett, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a 
büntetőeljárás alá vont gyermekek számára. 

• Minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemzi az illetékességi területén 
a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési 
tevékenységet. 

• Egyeztető értekezletet tart a jelentés ismertetése és a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő 
feladatok megvitatása céljából. 

• Szervezi a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képzését, illetve évenkénti 
továbbképzését. 

• Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez. 
• Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező központi 

és területi államigazgatási szervekkel valamint az Emberi Erőforrás Minisztérium illetékes 
főosztályával. 

 
2. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály egyedi közh atalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 
tekintetében: 
 
• Első fokon dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 

intézmények, hálózatok hatósági szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről, módosításáról, 
törléséről és ellenőrzéséről a hatáskörébe utalt ügyekben. 

• Ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének és a járási 
gyámhivatalnak a szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. 



• A gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén javaslatot tesz fegyelmi felelősségre 
vonás alkalmazására, illetve büntetőeljárást kezdeményez a gyermek sérelmére elkövetett 
bűncselekmény gyanúja esetén. 

• Ellátja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 
intézmények, hálózatok működési engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály által a 
hatáskörébe utalt ellenőrzési feladatokat. 

• Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének, a járási 
gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint az ügyészség és a 
bíróság kivételével a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti beutaló szerv által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében; 

• Ellenőrzési jogkörében legalább negyedévente ellenőrzi: a gyámhatóságok gyámügyi és 
gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, az egészségügyi szakfelügyelet 
kivételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagy a kijelölt módszertani feladatokat 
ellátó intézmény, illetve az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett szakértő 
szükség szerinti bevonásával – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységét. 

• A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter utasítása alapján meghatározott témakörben 
az ellenőrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálatot folytat le. 

• Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról. 
• Elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatásokkal, illetve a gyámhatósági 

tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést. 
 

II. Szociális Hatósági és Ellen őrzési Osztály 
1. A Szociális Hatósági és Ellen őrzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 
 
• Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 

meghatározott önkormányzati ellátási kötelezettségek teljesítését. Amennyiben az önkormányzat 
ellátási kötelezettségéből adódó feladatainak, különösen fenntartói, illetve a szolgáltatástervezési 
koncepció elkészítésére vonatkozó feladatának nem tesz eleget, megfelelő határidő kitűzésével 
felszólítja az önkormányzatot a feladat teljesítésére. 

• Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez. 
• c) Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 

központi és területi államigazgatási szervekkel és az Emberi Erőforrás Minisztérium illetékes 
főosztályával. 
 

2. A Szociális Hatósági és Ellen őrzési Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsola tos 
feladatai tekintetében: 
 

• Ellátja a jegyző és járási gyámhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését, 
másodfokon eljár a jegyző és a járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális hatósági ügyekben, 
figyelemmel a külön jogszabályban meghatározott hatásköreire. 

• Dönt a szociális szolgáltatók, intézmények hatósági szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről, módosításáról, törléséről és ellenőrzéséről a hatáskörébe utalt ügyekben; dönt 
továbbá a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére a folyó évi térítésidíj-hátralék 
erejéig a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről. 

• Eljár első fokon a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos ügyekben, 
illetve dönt a szerzési és átalakítási támogatási utalványok kiadásáról. 

• Felügyeleti szervként eljár az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével 
kapcsolatos ügyekben, elbírálja a jogorvoslati kérelmeket. 

• Első fokon dönt az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása 
esetén a szociális foglalkoztatási engedélyek kiadásáról. Ellenőrzi az engedélyezett foglalkoztatást, 
valamint nyilvántartást vezet a szociális foglalkoztatásról. 

• Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról. 

 



 

17.  Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 
 

A Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

szakmai irányítása alatt álló, I. fokú rehabilitációs hatóság, illetve orvosszakértői és rehabilitációs 

szakértői szerv. 

 

A rehabilitációs szakigazgatási szerv I. fokú rehabilitációs hatóságként eljár a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos kérelmek ügyében. A megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében 

megállapított rehabilitációs javaslattól függően rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás lehet. 

 

A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja a kérelmező egészségi állapotának 

százalékos mértékét, a rehabilitálhatóságot, és a megváltozott munkaképességű személy 

rehabilitálhatósága esetén rehabilitációs javaslatot készít. 


