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Jogi és Humánpolitikai Főosztály 
 

 

A Főosztály elérhetőségei 

 

Cím:  3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

Levelezési cím:  3301 Eger, Pf.: 216. 

Telefon:  06 (36) 795-199 

Fax:  06 (36) 521-525 

E-mail:  koordinacio@heves.gov.hu 

Ügyfélfogadás:  H - Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-14:00 

 

 

A Főosztály főbb feladatai 

 

Humánpolitikai feladatai körében: 

 

Ellátja a Kormányhivatalnál állami szolgálati jogviszonyban és munkajogviszonyban álló állami 

tisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozó személyügyi, fegyelmi, szociális és kegyeleti döntésekkel, 

valamint kitüntetési és elismerési javaslatok felterjesztésével kapcsolatos feladatokat. 

Gondoskodik a pályázati eljárások lebonyolításának előkészítéséről, a pályázati kiírás rögzítéséről és 

kezeléséről. 

Gondoskodik az állami tisztviselők és munkavállalók előzetes és időszakos munkaegészségügyi 

alkalmassági vizsgálatának megszervezéséről. 

Gondoskodik a teljesítményértékelési és minősítési feladatok előkészítéséről, figyelemmel kíséréséről, 

valamint a jogszabályban meghatározott személyek vonatkozásában a nemzetbiztonsági ellenőrzés 

kezdeményezéséről. 

Ellátja a személyzeti és munkaügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat. 

Ellátja a bérszámfejtéshez kapcsolódó humánpolitikai feladatokat. 

Közszolgálati ellenőrzés keretében az éves ellenőrzési tervben foglaltak alapján munkaügyi és 

személyzeti kérdésekben ellenőrzéseket végez. 

 

Jogi és perképviseleti feladatai körében: 

 

Ellátja a Kormányhivatal képviseletét a munkaügyi és polgári peres eljárásokban, valamint ellátja a 

peres iratok jogi ellenjegyzését. 
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Közreműködik az önálló szervezeti egységek, valamint járási hivatalok által a Kormányhivatal feladat- 

és hatáskörében ellátott közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatosan indult peres és nem peres 

eljárásokban a Kormányhivatal képviseletében. 

Ellátja a Kormányhivatal szerződéses kapcsolatainak jogi szempontú elemzését, összeállítja a 

megkötendő szerződések tervezetét, gondoskodik a szerződések előzetes véleményezéséről és a jogi 

ellenjegyzésről. 

Közreműködik a közbeszerzési eljárások jogszerű lebonyolításában. 

 

Koordinációs feladatai körében: 

 

Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos feladatokat. 

Gondoskodik a Kormányhivatal stratégiai tervdokumentumainak előkészítéséről. 

Ellátja az éves beszámolóval, ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feldatokat. 

Ellátja a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolását. 

Ellátja a jogszabály által a Kormányhivatal feladatkörébe rendelt képzésszervezési feladatokat. 

Gondoskodik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az 

államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatok végrehajtásáról. 

Ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, 

valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés 

felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

Gondoskodik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásáról. 

Ellátja a Kormányhivatal minősített adatok védelmével, kezelésével kapcsolatos feladatait. 

 

 

 

A Főosztálynál kérelemre indítható elsőfokú hatósági ügytípusok 

 

A Jogi és Humánpolitikai Főosztály nem rendelkezik elsőfokú hatósági hatáskörrel. 

 

A Főosztály másodfokú hatósági ügytípusai 

 

A Jogi és Humánpolitikai Főosztály nem rendelkezik másodfokú hatósági hatáskörrel. 

 

A Főosztály tevékenységére vonatkozó főbb jogszabályok 

 

Törvények: 

 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 

CXXVI. törvény 

 a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény 
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 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

 az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény  

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 

 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 

 

Kormányrendeletek: 

 

 a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet 

 a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011 (II. 15.) Korm. 

rendelet 

 a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének 

rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet 

 

 


