


1 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal 2018. évi Intézményi Munkaterve 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal 2018. évi Intézményi Munkaterve a kormányzati 

stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III.12.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, a 

Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága által kiadott módszertani 

útmutatóban foglaltak szerint készült el.  

A Munkaterv 98 intézményi feladatot nevesít, amelyek egyik része a Kormányhivatal 

általános működésével összefüggő, jogszabályokban meghatározott hatáskörök gyakorlásához 

kapcsolódik, másik részük a Kormányhivatal 2018. évi működése során elérendő kiemelt 

célokra vonatkoznak. 

 

A Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységének működését érintő hangsúlyos 

feladatok közül külön ki kell emelni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény hatályba lépésével összefüggő feladatokat, amelyek a hatósági feladatellátás 

szakszerűségét és hatékonyságát biztosítják. A Kormányhivatal Hatósági Főosztálya az év 

során folyamatosan ellenőrzi a szervezeti egységek jogalkalmazási gyakorlatát, és szükség 

esetén segítséget nyújt a főosztályoknak, járási hivataloknak. Ezen túlmenően az 

önkormányzatok gyakorlatát is figyelemmel kíséri a Főosztály, a jegyzőkkel folyamatos 

kapcsolatot tartva. A 2017-ben megkezdett továbbképzések folytatódnak, a hatósági 

szakterületeken dolgozó kollégák tudásának fejlesztését 2018-ban is kiemelt célként kezeli a 

Kormányhivatal. 

 

Szintúgy az egész Kormányhivatal működését befolyásoló kiemelt feladat az elektronikus 

ügyintézés teljes körű bevezetése, amely várhatóan a 2018. évben fog megvalósulni. Ennek 

keretében szükséges egyrészt az elektronikus kiadmányozás gyakorlatára való áttérés, 

amelyhez elengedhetetlen a kiadmányozási joggal rendelkező tisztviselők informatikai 

továbbképzése, másrészt pedig a belső szabályozás átalakítása. A feladatok végrehajtása a 

Jogi és Humánpolitikai Főosztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

együttműködésével fog megvalósulni. 

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan sor kerül az Egységes központi elektronikus 

irat- és dokumentumkezelési rendszer továbbfejlesztésére is, amelyhez a szükséges 

koordinációs és szervezési feladatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály fogja elvégezni. A 

végső cél a Kormányhivatal által használt szakrendszerek teljes egészének integrációja az 

EKEIDR-be. 

A Kormányhivatal személyi állományának folyamatos fejlesztését segíti elő az egységes 

Humánerőforrás Stratégia kidolgozása, amely amellett, hogy átfogó képet nyújt a személyi 

állományról, hosszabb távú célkitűzéseket is meg fog határozni.  

 

A Munkaterv táblázatos részében megjelölt feladatok jellemzését az alábbi pontok 

tartalmazzák. A járási feladatok a táblázat 41. sorszámától kezdődően kerültek feltüntetésre. 
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Megyei szintű szervezeti egységek feladatai 

 

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

törvényszerű gyakorlásához kapcsolódó feltételek biztosítása, a megalapozott, gazdaságos és 

hatékony költségvetési működéshez szükséges döntések meghozatala. 

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

Kormányhivatal és a kormánymegbízott nyilvános megjelenésével összefüggő feladatok elvégzése. 

3. A Kormányhivatal belső kontrollrendszerének fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos vezetői 

döntések meghozatala, a belső ellenőrzéssel és az integritás tanácsadóval történő együttműködés. 

4. A Kormányhivatal tisztviselői állományának hivatásetikai képzése, oktatóanyagok fejlesztése. 

5. A korrupciós és integritási kockázatok felmérése kérdőíves és egyéb eszközökkel, a beazonosított 

kockázatok kezelése. 

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

megkeresésekre történő válaszadás. 

7. Az egységes szakmai gyakorlat kialakítása a megyében a települési önkormányzati főépítészekkel. 

8. A belső ellenőrzés éves tervezésekor magasabb kockázatot hordozó szakmai feladatok 

ellenőrzésének fókuszba állítása. Szabályszerűségi ellenőrzésekkel bizonyosságot adni a szakmai 

feladatellátás megfelelőségéről. A feltárt hibák javítására javaslatot tenni, ezáltal a jogszerűséget 

fokozni. Ezáltal egyúttal megvalósul az ellenőrzési lefedettség növelése is. 

9. Az ellenőrzések tervezésekor azon területek meghatározása, amelyeknél a hiba bekövetkezésének, 

vagy a rendszer nem megfelelő kialakításának, működésének pénzügyi, költségvetési hatása van. Az 

ellenőrzések során gazdaságossági szempontok figyelembe vétele, ezáltal a költséghatékony 

közigazgatás megvalósulásának támogatása. 

10. A 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott területalapú, illetve 

állatlétszámra vonatkozó támogatások igénybevételére benyújtott közvetlen kifizetésre irányuló 

támogatási kérelmekkel vagy kifizetési igénylésekkel, ideértve a mezőgazdasági kockázatkezelési 

támogatások igénybevételére benyújtott támogatási kérelmekkel vagy kifizetési igénylésekkel 

kapcsolatos döntések előkészítése.  

Az EMGA finanszírozásában megvalósított intézkedésekhez kapcsolódó jóváhagyott Végrehajtási 

Kézikönyvekben, valamint egyéb szakmai iránymutatásokban részletezett eljárásrend szerint a 

kérelemkezeléssel, helyszíni ellenőrzéssel, a döntések közlésével, és a jogorvoslati kérelmek 

feldolgozásával összefüggő feladatok ellátása. 

11. A Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért 

Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg az 

Éves Fejlesztési Keret alapján a Pályázati Felhívásokat. A Kormányhivatal a Magyar Államkincstár 

hatáskörébe tartozó kérelmek/pályázatok ügyintézése (EMVA finanszírozásában megvalósított 

intézkedések) során döntés előkészítő tevékenységet lát el.  

12. Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer működtetése. 

13. Az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok keretében az engedélyköteles üzemek engedélyezési feladatai 

szerepelnek. Ennek keretében az Európai Unió joganyagával összhangban az engedélyköteles 

üzemek, azaz az állati eredetű termékeket előállító húsüzemek, vágóhidak csíraelőállító üzemek 

engedélyezése szerepel, helyszíni ellenőrzés, valamint a dokumentáció, vízvizsgálati eredményközlő 

áttekintésével együtt. A külön engedély köteles élelmiszerforgalmazók vizsgálata is fenti feladatok 
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közé tartozik. A nem engedélyköteleles élelmiszer-előállító üzemek, főképp a kistermelők és növényi 

alapanyagból előállító üzemek, ásványvíz, édesipari, konzervüzemek a dokumentáció alapján 

nyilvántartásba vételre kerülnek. Hasonló az eljárás az engedélyköteles, valamint a nem 

engedélyköteles takarmány előállító, forgalmazó üzemek esetén. A Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal által meghatározott éves ellenőrzési terv végrehajtásának irányítása, ellenőrzése. A 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghatározott éves élelmiszer és takarmány 

monitoring terv járásonkénti szétosztása, végrehajtásának ellenőrzése. A havi, negyedéves, valamint 

időszaki megyei jelentések elkészítése, nyilvántartások vezetése. RASSF értesítések kezelése. 

Másodfokú hatósági feladatok ellátása. 

14. Az állategészségügyi mentesítési és járványügyi feladatok végrehajtása során a járások munkájának 

összehangolása, a megfigyelési és védőkörzetek meghatározása, valamint a mentesítési és 

járványügyi feladatokról szóló jelentések elkészítése. Járványügyi feladatok tekintetében folyamatos 

kapcsolattartás a NÉBIH és a Földművelésügyi Minisztérium munkatársaival. A jogszabályban 

meghatározott állategészségügyi felügyelet alatt álló helyek engedélyezési eljárása, helyszíni szemle 

és a dokumentáció vizsgálata után. Az éves állategészségügyi ellenőrzési és monitoring terv 

kiosztása, azok végrehajtásának ellenőrzése. Az állategészségügyi monitoring terv során az 

állatorvosok, vadásztársaságok, egyéb szereplők kirendeléssel történő feladat meghatározás történik. 

Az öt millió forint feletti kártalanítási határozatok elkészítése. Állategészségügyi bizonyítványok 

kiadása, az állattartók állatállománya tekintetében. Az ENAR rendszer működésének kontrolálása. 

Hal és méhegészségügyi feladatok szervezése irányítása. Másodfokú hatósági feladatok ellátása. 

15. Állatvédelmi feladatok irányítása keretében a bejelentések kivizsgálása, az éves ellenőrzési terv 

végrehajtása, az éves állatvédelmi jelentés elkészítése szerepel. A nem nagy fájdalommal járó 

állatkísérletek engedélyezése. Az állati eredetű melléktermék kezelését végző üzemek engedélyezése, 

helyszíni ellenőrzés és a dokumentáció áttekintése után. Az állatgyógyászati termékek 

forgalmazásának, felhasználásának engedélyezésének koordinálása. Támogatásokkal kapcsolatos 

ügyintézés keretében a szalmonella, madárinfluenza, sertéspestis betegségekkel kapcsolatos 

támogatások elbírálása, összesítése, az Államkincstártól történő lehívása történik. Ugyanez az eljárás 

igaz az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének 

és kifizetésének rendjére. 

16. A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság meglétének, a bejelentési 

kötelezettség teljesítésének, a minőségi követelmények biztosításának, illetve a földmérési adatok 

jogszerű felhasználásának ellenőrzése a kormányhivatal nevében eljáró megyei földmérési 

szakfelügyelő feladata. Külön figyelmet kell fordítania az ellenőrzések során arra, hogy a földmérő 

vállalkozások alkalmazásában álló földmérők, továbbá az ellenőrzött, földmérési és térképészeti 

tevékenységet folytató személyek az ilyen jellegű tevékenység végzéséhez szükséges 

szakképzettséggel rendelkeznek-e. Minden ellenőrzés során vizsgálnia kell, hogy az állami 

alapadatokban változást eredményező munkák az állami földmérési alapadatok kötelező 

felhasználásával készültek-e. 

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

gyakorlásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartatása nem csak azt a célt szolgálja, hogy a 

saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővüljön, 

hanem azt is, hogy hazánkban élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas 

méretű földbirtokok jöhessenek létre. A föld tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz kötött 



4 

 

megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárások során – az általános közigazgatási rendtartásban 

foglaltak szerint, az előző évekhez képest új elemként – már ügyelni kell arra is, hogy függő hatályú 

döntések kerüljenek kiadásra a megadott határidőn belül. Az adásvételi szerződéseket jóváhagyó, 

vagy az azt megtagadó döntéseknél – különösen azon esetekben, mikor az eljárásban elfogadó 

jognyilatkozatok benyújtására is sor kerül – nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a határozatok 

indokolási része pontos, szakszerű és valamennyi tényállási elemre részletekig kiterjedő legyen. 

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

közhitelességének és pontosságának biztosítása a közigazgatásba vetett állampolgári (ügyféli) 

bizalom egyik záloga.  Ez a követelmény a kormányhivatal szintjén a járási hivatalok, mint első fokú 

ingatlanügyi hatóságok döntései ellen benyújtott fellebbezések jogszerű, szakszerű és határidőben 

történő elbírálását jelenti, adott esetben az elektronikus ügyintézés keretein belül, azok szabályait 

alkalmazva. A termőföld mennyiségi védelmének érvényesítése, valamint a hasznosítási 

kötelezettség előírásainak betartatása szintén az első fokú hatóságként eljáró illetékes járási hivatalok 

feladat-, illetve hatáskörébe tartozik, de a feladat ellátásához kapcsolódó különböző helyszíni 

szemlék (határszemle) és a vonatkozó adatszolgáltatások hatékony lebonyolítása, illetve teljesítése 

már megköveteli a megyei szintű koordinációt, szakmai segítségnyújtást. 

19. A hospice ellátás és a hospice mobil team működésének feltételei a 60/2003. (X.20.) ESZCSM 

rendeletben meghatározásra kerültek a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények számára. A 

szakfelügyeleti ellenőrzés célja azt vizsgálni, hogy megfelelnek-e a hospice ellátást és hospice mobil 

teamet működtető egészségügyi szolgáltatók a személyi, tárgyi, szakmai-környezeti feltételeknek és a 

kötelezően vezetendő dokumentációs jogszabályi előírásnak. Az ellenőrzést helyszíni vizsgálat 

keretében, valamennyi megyei szolgáltató esetében kell elvégezni.  

20. A Nemzeti Alaptanterv (Nat) Életvitel és Gyakorlat valamint a Testnevelés és Sport c. műveltség 

területeivel összhangban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128.§-a meghatározza a teljes körű iskolai 

egészségfejlesztés (továbbiakban TIE) célját és legfontosabb feladatait. A TIE-nek megfelelően a cél: 

preventív és egészségtudatos magatartás és szokások fejlesztése, különös tekintettel a lelki 

egészségre vonatkozóan. A gyakorlatban ez az iskolai prevenciós programok végrehajtásában 

résztvevők munkájának naprakész információkkal történő segítése, szükség esetén munkájuk 

koordinálása és a megvalósításban való részvétel útján valósul meg.  

21. Magyarország járványos gyermekbénulást okozó poliovírustól való mentességének bizonylatolására, 

egy esetleges vad vagy vakcina-eredetű poliomyelitis detektálására, a poliovírus jelenlétének 

kimutatására szolgáló AFP (acut flaccid paralysis) surveillance megerősítése céljából 2018. évben a 

kórházak hetente kötelesek jelentést küldeni arról, hogy ápoltak-e 15 éven aluli gyermeket petyhüdt 

bénulással járó kórkép miatt. A beérkező heti jelentések validálása céljából a kormányhivatalok 

népegészségügyi feladatkörében eljáró munkatársai valamennyi jelentésre kötelezett fekvőbeteg-

ellátó intézményben (valamennyi gyermek-neurológiai szakellátást és intenzív ellátást is biztosító) 

helyszíni vizsgálatot végeznek jegyzőkönyv felvétele mellett. 

22. Az egészségügyi kártevők elleni védekezés feladatkörében a tetvesség előfordulása szempontjából 

kiemelt kockázattal bíró hajléktalan szállásokon a tetvesség elleni védekezés gyakorlatának 

(tetvességi vizsgálat, személykezelés, tetűirtószer-ellátottság, ruhatetvesség esetén tetves ruházat 

sorsa, illetve ruhacsere biztosítása, nyilvántartás) ellenőrzése. Az ellenőrzésre a megye valamennyi 

hajléktalan szállásán sor kerül. 
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23. Gyors, hatékony nyugdíjbiztosítási ellenőrzések lefolytatása. A nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartás kezelése, adatszolgáltatás teljesítése. 

24. Méltányossági kérelmek rövid határidőn belül történő elbírálása. 

25. Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzésének működtetése, kifizetőhelyek létesítése, 

megszüntetése, valamint a foglalkoztatók és a kifizetőhelyek felügyeletének ellátása. 

26. Üzemi balesetből, vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett 

ellátások térítési díjának megtérítése.  

27. Szakmailag megalapozott, jogszabályoknak megfelelő tájékoztatás, felvilágosítás nyújtása telefonon 

és elektronikus levelezés formájában az ügyfél kérésének megfelelően, a családtámogatási 

ellátásokra, fogyatékossági támogatásra, energiatámogatásra való jogosultság feltételeiről, valamint 

az e tárgykörben már folyamatban lévő ügyekről, továbbá általános tájékoztatás nyújtása a 

lakástámogatás szakterületén. Tájékoztatás adása az eljárási szabályokról, az ügyfél jogairól és 

kötelezettségeiről, ezek elmulasztásának következményeiről, valamint segítségnyújtás az eljárás 

megindításában, felvilágosítás adás az igényléshez, elbíráláshoz szükséges dokumentumokról és azok 

kitöltéséről. 

28. A humánszolgáltatások révén (Foglalkoztatási Információs Tanácsadó, Álláskereső Klub, 

munkavállalási tanácsadás valamennyi eszköze, pszichológiai tanácsadás) a hátrányos helyzetű 

egyének munkaerő-piaci esélyeinek javítása. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott ellátások 

folyamatos biztosítása illetve azok rendszeres ellenőrzése. A járási hivatalok által meghozott 

elsőfokú döntések elleni jogorvoslati kérelmek esetében a másodfokú hatósági feladatok ellátása 

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

megőrzése, közfoglalkoztatási programokból a versenyszférába való átvezetés elősegítése. 

30. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alkalmazásának ellenőrzése a 

Kormányhivatal hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységeinél. 

31. Államtitkári utasításban meghatározott törvényességi vizsgálatok elvégzése a települési 

önkormányzatoknál. 

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

adatszolgáltatási és elszámolási feladatok ellátása az eredményes megvalósítás érdekében, majd a 

fenntartási kötelezettség feltételeinek való megfelelés teljesítése. 

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

számítástechnikai és telekommunikációs eszközeinek telepítése és üzemeltetése. 

34. Központi szakmai alkalmazások, elektronikus levelezési-, iratkezelő-, gazdasági- és humánpolitikai 

rendszerek, felhasználói hozzáférések adminisztrációja, működtetése. 

35. A teljeskörű elektronikus ügyintézés megvalósításához vezető tervezési, szervezési, koordinációs és 

képzési feladatok ellátása. 

36. Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer továbbfejlesztéséhez 

kötődő tervezési, szervezési, koordinációs és képzési feladatok ellátása. 

37. Az állami tisztviselők teljesítményértékelési rendszerének bevezetésével kapcsolatos koordinációs 

feladatok ellátása. 

38. A Kormányhivatal Humánerőforrás Stratégiájának kidolgozása. 

39. A Szolgáltató Kormányhivatali Modell elemeinek bevezetéséhez kapcsolódó koordinációs feladatok 

ellátása. 
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40. Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) hatályba lépéséhez kötődő feladatok 

ellátása. 

 

Járási szintű szervezeti egységek feladatai 

 

41. Az egyházi és magán köznevelési intézmények alapításával, valamint a bejegyzett adatokban 

bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatok nyilvántartásba vétele, valamint a működési 

engedélyek kiadása. 

42. Heves megyében az Egri Járási Hivatal végzi az egyházi, magán és a nemzetiségi önkormányzatok 

által fenntartott köznevelési intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését, 

továbbá hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmények jogszabályi feltételeknek 

megfelelő működését. 

43. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. 

rendeletben meghatározott feltételrendszernek megfelelően a közlekedési kedvezmény 

(szerzési/átalakítási támogatás) odaítélése a szociálisan arra rászorulók részére.  

44. A vadászati jogot a vadászterületre vonatkozóan a tájegységi vadgazdálkodási terv alapján 

elkészített, húsz évre szóló vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint lehet gyakorolni vagy 

hasznosítani. A vadgazdálkodási üzemtervet a vadászati hatóság hagyja jóvá. A vadgazdálkodási 

üzemtervben foglalt előírások betartását a vadászati hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.  

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

végrehajtási feladatok megszervezésének, a jogosultak nyilvántartásba vételének, ellenőrzésének. 

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

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

hegyközségi területek fokozott ellenőrzését, annak visszaszorítását is. 

47. A megfelelő minőségű, biztonságos és nyomon követhető növény- és növényi termék előállítás 

ellenőrzése. A parlagfűvel fertőzött területek felderítésére fokozott figyelem fordítása. 

48. A termőföld minőségének megőrzése érdekében a kiemelt beruházások talajvédelmi szakmai 

elbírálása és helyszíni ellenőrzése. 

49. A nem megfelelő minőségű és eredetű zöldség-gyümölcs kizárása a kereskedelemből. Szezonális 

zöldség-gyümölcs termékek kiemelt ellenőrzése. 

50. Biológiai hatékonysági vizsgálatok, károsító diagnosztikai vizsgálatok szakszerű elvégzése. 

51. Az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő 

egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban foglaltak 

figyelembevételével a másodfokú eljárás során a jogelőd hatósági döntésének megsemmisítését 

követően a kármentesítési eljárás során a tényfeltárási, beavatkozási és monitoring tervek szakszerű 

és jogszerű lefolytatása szoros együttműködésben a Korm. határozatban nevesített szervekkel és 

vízügyi szervekkel a szennyezettség teljes felderítése, nyomon követése és kezelése céljából. 

52. Az országos adatok alapján a légszennyezettség tekintetében egyre nagyobb szerepet játszik a 

lakosság: a kisméretű szálló por, PM10, PM2,5 legnagyobb termelőjévé mára a közlekedést és ipart 

megelőzve a lakosság vált. A Földművelésügyi Minisztérium áltat meghirdetett "Fűts okosan!" 

kampányhoz kapcsolódóan tájékoztatási tevékenység végzése a lakosság felé, továbbá az egri járás 

területén a lakossági tüzelőberendezések fokozott ellenőrzése.  
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53. Az utóbbi időszakban a bútorlap-szabászattal, fa- és műanyag nyílászáró gyártásával, beszerelésével 

foglalkozó hulladéktermelők fokozott ellenőrzése vált indokolttá többek között a Heves megyében is 

felderített súlyos jogszabálysértés eredményeképpen. A Földművelésügyi Minisztérium 

KAHÁT/208/2017 számú intézkedés kérése nyomán a Kormányhivatal a 2018. év során is kiemelt 

figyelmet fordít a felsorolt hulladéktermelők elektronikus adatszolgáltatásainak, valamint 

telephelyeinek ellenőrzésére a termelődő hulladék nyomon követhetősége, továbbá lakossági 

tüzelőberendezésben történő elégetésének megakadályozása érdekében.  

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

tartamos erdőgazdálkodás kereteit. A 2009. évi XVII. törvény 2017. évi módosítása számos 

elemében 2018-tól lép hatályba, és alapvetően változtatja meg az erdőtervezés szabályait, melyeket 

be kell építeni a hétköznapi gyakorlatba.   

55. Az erdészeti hatósági tevékenység az erdőgazdálkodás teljes vertikumára kiterjedően kell, hogy 

biztosítsa a szakszerű erdőgazdálkodás kereteit. A 2009. évi XVII. törvény 2017. évi módosítása, és a 

hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek 2017. év végi módosítása, továbbá a 2018. január 1-től 

hatályba lépő ÁKR lényegesen befolyásolja az erdészeti hatósági tevékenység fő irányait, a 2018. év 

kiemelt feladata lesz mindezek napi gyakorlatba illesztése. 

56. A pályázati rendszerekben való közreműködés biztosítása az uniós és a nemzeti pályázatok szakszerű 

és törvényes lebonyolítása érdekében.   

57. A nyugellátás és egyéb ellátás, tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítása iránti 

kérelmek jogszerű, ügyintézési határidőn belül történő elbírálása, az ügyfelek széleskörű, megfelelő 

színvonalú tájékoztatása.  

58. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról az ügyfelek kiértesítése abból a 

célból, hogy a nyugellátások megállapításához előzetesen egyeztetett adatok álljanak rendelkezésre. 

59. A Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alap védelme érdekében a jogalap nélkül felvett 

ellátások visszafizetésére, megtérítésére kötelezéssel, valamint a balesetek következtében felmerült 

ellátások megtérítésére kötelezéssel kapcsolatos eljárások teljes körű, elévülési időn belül történő 

lefolytatása. 

60. A kérelemre indult eljárásokban az ügyfelek családi pótlékra, gyermekgondozást segítő ellátásra, 

gyermeknevelési támogatásra és anyasági támogatásra irányuló kérelmének határidőben történő 

elbírálása, döntéshozatal és az ellátások folyósításához szükséges adatok rögzítése a TÉBA 

szakrendszerben.  

61. A kérelemre indult eljárásokban az ügyfelek nagycsaládos gázár-támogatásra irányuló kérelmének 

elbírálása, döntéshozatal és az adatok rögzítése a GATH rendszerben. Az ügyfelek nagycsaládos 

gázár-támogatásra való jogosultságának hivatalból történő felülvizsgálata tárgyév december 31. 

napjáig. Az egyetemes szolgáltató és a fogyasztói közösség képviselőjének értesítése azon ügyfelek 

esetében, akiknél a családtámogatási adatokkal történő ütköztetést követően felmerült a jogalap 

nélküli igénybe vétel.  

62. A kérelemre indult eljárásokban az ügyfelek fogyatékossági támogatásra irányuló kérelmének 

határidőben történő elbírálása, ezen közigazgatási hatósági eljárásban döntéshozatal és az ellátások 

folyósításához szükséges adatok rögzítése a TÉBA szakrendszerben. 

63. Az ellátás iránti igény elbírálása érdekében a komplex minősítés elvégzése és a minősítés eredménye, 

valamint a jogosultság megállapításához szükséges adatok alapján döntés készítése. A kivételes 

rokkantsági ellátás iránti kérelmek jogszabályban meghatározott szempontok szerinti elbírálása, 
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döntés készítése. Az ellátásban részesülő személyek időszakos felülvizsgálatának elvégzése és annak 

eredménye alapján döntés készítése.  

64. Más hatóságok, ügyfelek, egyéb szervek megkeresése alapján orvosi szakkérdésben történő 

véleményezés, arról szakvélemény kiállítása és megküldése a megkereső részére. Az ügyfél 

kérelmére elvégzett komplex minősítés eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítása.  

65. Rehabilitációs kártya kiállítása iránti igények elbírálása. A jogosultság megszűnése esetén a 

rehabilitációs kártya visszavonásának kezdeményezése. 

66. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások: táppénz, CSED, GYED, utazási költség-térítés számfejtése, 

utalásra történő előkészítése, adóelőleg levonása. 

67. A közgyógyellátási igazolványra igénybe vehető gyógyszerkeret megállapításáról szóló orvosi 

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

jogosult részére az ún. közgyógyellátási igazolvány kiállítása és kipostázása. 

68. A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó hatósági igazolványra vonatkozó igény 

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

díjfizetési kötelezettség megállapítása, teljesítésének ellenőrzése, az igazolvány nyomtatása és az 

igénylő részére történő átadása, vagy postázása. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyára vonatkozó 

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

szolgáltatási díjfizetési kötelezettség megállapítása, teljesítésének ellenőrzése, korábbi, még érvényes 

kártya érvénytelenítése, az új Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényességének meghatározása, 

nyomtatása és az igénylő részére történő átadása, vagy postázása. 

69. Megállapított rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs terv készítése és záró értékelése, 

egyéni foglalkoztatási megállapodások ellenőrzése, jóváhagyása, szolgáltatást kérők nyilvántartásba 

vétele. 

70. Az elektronikus térben zajló kereskedelem ellenőrzése. 

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

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

szervezetekkel együttműködve látja el. 

72. A közúti közlekedési szolgáltatások engedélyezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, továbbá a 

vállalkozások által végzett tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése. 

73. Műszaki vizsgáztatás, műszaki engedélyezési tevékenység, továbbá a vizsgáló állomások, eredetiség 

vizsgálók, járműbontók, tachográf műhelyek, járműfenntartó és alkatrész forgalmazói tevékenységet 

végző vállalkozások ellenőrzése, tevékenységük engedélyezéséhez kapcsolódó hatáskörök 

gyakorlása. Mezőgazdasági és erdészeti továbbá a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a 

négykerekű motorkerékpárokkal kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel 

összefüggésben a bírságolási eljárás lefolytatása. Gumiabroncs üzemanyag-hatékonyság és más 

lényeges paraméterek címkézésének ellenőrzése. 

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

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

szakfelügyelete, ellenőrzése. 

75. Eljárás és közreműködés a külön rendeletekben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségűvé nyilvánított beruházásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban.  

76. Jogok, tények, adatok bejegyzése, feljegyzése, átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban, az adatbázis 

folyamatos, naprakész vezetése. 
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77. Földhasználati nyilvántartás folyamatos, naprakész vezetése, feltöltöttségének növelése. 

78. Az állami ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázis folyamatos, naprakész vezetése.  

79. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos 

eljárásban való részvétel. 

80. Egynapos sebészeti ellátás ellenőrzésekor a személyi, tárgyi, szakmai, környezeti feltételek és a 

vezetett egészségügyi/ápolási dokumentációk ellenőrzése. Hiányosság észlelése esetén a szükséges 

intézkedés megtétele. 

81. Az otthoni szakápolási szolgálatok ellenőrzése során ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai 

környezeti feltételek, valamint a szakmai tevékenység ellenőrzése. Hiányosság észlelése esetén a 

szükséges intézkedés megtétele. 

82. Az ellenőrzések célja a medencés fürdőket látogatók egészségének megóvása, a fertőző betegségek 

terjedésének megakadályozása. A tárgyi és személyi feltételek biztosítása, a jóváhagyott üzemeltetési 

szabályzatban foglaltak, jogszabályban meghatározott előírások betartása. A helyszíni ellenőrzések a 

fürdő biztonságos üzemeltetésére irányulnak. Az ellenőrzések időzítésének meghatározó tényezője az 

idegenforgalmi szezon. Hiányosság észlelése esetén a szükséges intézkedés megtétele. 

83. Az állat járványügyi és állatvédelmi előírások megtartásának rendszeres ellenőrzése az állattartás és 

tenyésztés, az állati eredetű élelmiszer alaptermék előállítással és forgalomba hozatallal összefüggő 

tevékenység helyein - állattartó telepeken és az állatszállítási és forgalmazási tevékenységet végző 

létesítményekben. 

Az illetékességi területen üzemeltetett kis, és nagylétszámú árutermelő állattartó telepek folyamatos 

állat-egészségügyi felügyeletét biztosítása. Hiányosság, vagy jogsértés esetén a szükséges hatósági 

intézkedéseket foganatosítása. Az állattartók számára előírt mentesség ellenőrzéseket nyomon 

követése, a vizsgálatok alapján a telepről forgalomba hozott állatok és termékek 

forgalomképességéről, járványügyi megfelelőségét igazolása, illetve azokat minősítése. Az egyes 

EU, vagy nemzeti támogatások igénybevételéhez a jogosultságot vizsgálata. Az állományok 

járványügyi ellenőrzéseit munkatervnek megfelelően elvégezése. Fertőző betegség megállapítása 

esetén annak felszámolása és a terület mentesítése érdekében járványügyi intézkedések 

foganatosítása. Az élő állatok szállítását és nemzetközi forgalmazását folyamatosan ellenőrizzük, a 

szükséges hatósági szolgáltatásokat biztosítjuk. 

84. Az élelmiszer előállítás, forgalmazás és a vendéglátó létesítmények tervszerű, kockázatbecslésen 

alapuló ellenőrzése. A szabálytalanságok számának és súlyának csökkentése következetesen 

alkalmazott hatósági intézkedésekkel. 

Az élelmiszer előállító, forgalmazó és a vendéglátó létesítmények ellenőrzésének tervszerű 

végrehajtása. 

85. A közétkeztetési célú és vendéglátó létesítmények, valamint a kistermelői élelmiszer előállítók 

tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági hatósági felügyelet magas színvonalú biztosítása. 

Kiemelt figyelem fordítása a közétkeztetési tevékenység higiéniai és élelmiszer biztonsági 

feltételrendszerének biztosítására. A kistermelői élelmiszer előállító tevékenység ellenőrzésével és 

támogató felügyeleti munkával a biztonságos helyi termékek piacra jutásának elősegítése. 

86. Az ügysegédi rendszer további erősítése az ügysegédek szakmai tudásának fejlesztésével. 

87. A járási hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés és a nyilvántartási 

feladatok folyamatos ellátása az 1993. évi III. törvény, a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet és a 2016. 

évi CL. törvény eljárási szabályai alapján történik. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
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tekintetében a járási hivatal gondoskodik az időskorúak járadékára, az aktív korúak ellátására, az 

ápolási díjra, a tartós ápolást végzők időskori támogatására, a közgyógyellátásra és az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján történő jogosultság megállapításáról, 

megszüntetéséről, felülvizsgálatáról, a pénzbeli ellátások folyósításához szükséges állományok 

elkészítésről, az ellátásra való jogosultságok és az abban bekövetkezett változások nyilvántartásban 

való rögzítéséről, az ügyfelekkel történő kapcsolattartásról. 

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

nyilvántartási feladatok folyamatos ellátása az 1994. évi XLV. törvény, a 113/1994.(VIII.31.) Korm. 

rendelet és a 2016. évi CL. törvény eljárási szabályai alapján történik. Hadigondozotti ellátások 

tekintetében a járási hivatal gondoskodik a hadirokkant, a hadiözvegy, a volt hadiárva, a volt 

hadigyámolt és a volt hadigondozott családtag részére az egyösszegű térítésre, a járadékra való 

jogosultság megállapításáról, megszüntetéséről, hadigondozotti igazolvány kiállításáról, az ellátásra 

való jogosultságok és az abban bekövetkezett változások nyilvántartásban való rögzítéséről, az 

ellátást folyósító szervvel és az ügyfelekkel való kapcsolattartásról. 

89. A járási hivatali hatáskörbe tartozó szabálysértési hatósági eljárások lefolytatása, intézkedések 

elrendelése, jegyzőkönyvezés, ügyészséggel kapcsolattartás, nyilvántartások vezetése. A bíróság 

hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyekben a végrehajtási eljárás lefolytatása. 

90. A temetkezési szolgáltatók telephely engedélyezési eljárásának lefolytatása, a szolgáltatók 

nyilvántartásba vétele, illetve nyilvántartásból való törlése. 

91. A 2016. évi CL. törvény és az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása értelmében az ügyfél 

kérelmét az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a 

kormányablaknál terjesztheti elő. A kormányablak ellátja az előterjesztett kérelmekkel kapcsolatos 

tájékoztatási és továbbítási feladatokat. 

92. Az ügyfelek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezései nyilvántartásba vételének biztosítása, továbbá 

az azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illetve az egyéb elektronikus szolgáltatások 

igénybevételével kapcsolatos tájékoztatások megadása. 

93. Az új típusú személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos feladatokban, valamint az 

okmányhoz rendelt elektronikus aláírás szolgáltatás tanúsítványainak igénylésében, és a 2018. évben 

lejáró tanúsítványok megújításában való közreműködés. 

94. Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésével az egyéni vállalkozói nyilvántartás 

közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. 

95. Elsőfokú építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések lefolytatása, fokozott figyelemmel az egyszerű 

bejelentéses építési tevékenységekre. 

96. Örökségvédelmi vonatkozású szakhatósági és szakkérdés-vizsgálati döntések meghozatala különös 

figyelemmel az infrastruktúra-fejlesztési nagy- és kiemelt beruházásokra. 

97. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó elsőfokú építésügyi 

hatósági feladok ellátása. 

98. Támogatás a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak 

csökkentésére. 

 

A Munkaterv további része az intézményi feladatokat szemléltető táblázatot, valamint az 

integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervet tartalmazza. 
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1 Kormányhivatal vezetése 

2010. évi CXXVI. 

törvény, 66/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet 

Szabályszerűen és hatékonyan 

működtetett hivatali szervezet. 

A Kormányhivatal 

kormányzati 

céloknak megfelelő 

működése. 

kormánymegbízott 3 nem releváns folyamatos 11533 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

2 Kormányhivatali kommunikáció 

2010. évi CXXVI. 

törvény. 66/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet 

Átlátható működés 

Az állampolgárok és 

a szakmai ügyfelek 

tájékoztatása. 

kabinetfőnök 2 nem releváns folyamatos 7688 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

3 

Belső kontrollrendszer 

működtetésével kapcsolatos 

feladatok ellátása 

370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 

A jogszabályoknak és közjogi 

szabályozó eszközöknek 

megfelelően működő szervezet 

Átláthatóan, 

törvényesen és 

etikusan működő 

Kormányhivatal 

kormánymegbízott 2 nem releváns folyamatos 7688 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

4 

Integritás-tudatosság fejlesztése a 

Kormányhivatal tisztviselői 

körében 

50/2013. (II. 25.) 

Korm. rendelet 

Etikus és integritás-tudatos 

tisztviselői kar kialakítása és 

fenntartása. 

Átláthatóan, 

törvényesen és 

etikusan működő 

Kormányhivatal 

integritás 

tanácsadó 
1 nem releváns folyamatos 3844 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

5 

Korrupciós és integritás 

kockázatok felmérése és kezelése 

a veszélyeztetettebb munkakörben 

dolgozó tisztviselők körében. 

50/2013. (II. 25.) 

Korm. rendelet 

Etikus és integritás-tudatos 

tisztviselői kar kialakítása és 

fenntartása. 

Átláthatóan, 

törvényesen és 

etikusan működő 

Kormányhivatal 

integritás 

tanácsadó 
1 nem releváns folyamatos 3844 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

6 

Szakmai segítségnyújtás az 

önkormányzati főépítészek 

részére. 

190/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet  
Jogszabályszerű HÉSZ-ek 

Megfelelő 

együttműködés az 

önkormányzatokkal 

állami főépítész 3 nem releváns folyamatos 11533 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

7 
Területi műszaki tervtanács 

üzemeltetése 

252/2006.(XII.07.) 

Korm. Rendelet 
Jogszabályi előírás teljesítése 

Minőségi 

tervfelülvizsgálat 
állami főépítész 1 nem releváns 

2018. december 

31. 
3844 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

8 

A belső ellenőrzés kiterjesztése 

különböző szakmai, hatósági 

területekre. 

370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet, Éves 

ellenőrzési terv 

A szakmai feladatellátás 

jogszerűségének javulása 

Belső 

kontrollrendszer 

fejlesztése 

belső ellenőrzési 

vezető 
3 Nem releváns éves terv szerint 11533 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

9 

Az ellenőrzések során 

gazdaságossági szempontok 

figyelembe vétele. 

370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet, éves 

ellenőrzési terv 

Szabályosabb, 

költséghatékonyabb 

gazdálkodás 

Belső 

kontrollrendszer 

fejlesztése 

belső ellenőrzési 

vezető 
3 Nem releváns éves terv szerint 11533 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

10 

Európai Mezőgazdasági Garancia 

Alapból, valamint a központi 

költségvetésből finanszírozott 

egyes támogatások  

22/2016. (IV. 5.) FM 

rendelet  

EU és nemzeti támogatások 

kifizetése 

A Kormányhivatal 

kormányzati 

céloknak megfelelő 

működése. 

főosztályvezető 45 Magyar Államkincstár folyamatos 172989 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

11 Vidékfejlesztési Program 

Vidékfejlesztési 

Program, 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. 

Rendelet 

EU és nemzeti támogatások 

kifizetése 

A Kormányhivatal 

kormányzati 

céloknak megfelelő 

működése. 

főosztályvezető 45 Magyar Államkincstár folyamatos 172989 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   
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12 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-

nyilvántartási Rendszer 

2007. évi XVII. 

törvény 

EU és nemzeti támogatások 

kifizetése 

A Kormányhivatal 

kormányzati 

céloknak megfelelő 

működése. 

főosztályvezető 45 Magyar Államkincstár folyamatos 172989 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

13 
 Élelmiszerlánc-, és minőség-

felügyeleti feladatok 

383/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet  

 Éves ellenőrzési terv 

teljesítése, jogsértések 

kivizsgálása, intézkedés 

koordinálása, engedélyezések 

 Biztonságos 

élelmiszer előállítás, 

forgalmazás 

osztályvezető 2 
 Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, Rendőrség 
folyamatos  7688 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

14  Járványügyi feladatok 
383/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet  

 Járványvédelmi jogsértések 

felderítése, járványvédelmi 

intézkedések 

Járványvédelmi 

előírások betartása  
osztályvezető 2 

 Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, Rendőrség 
folyamatos 7688 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

15  Állatvédelmi feladatok 
383/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet  

 Állatvédelmi jogsértések 

felderítése, engedélyezések, 

intézkedések 

 Állatvédelmi 

előírások betartása 
osztályvezető 2 Rendőrség folyamatos 7688 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

16 

Első fokú földmérési 

szakfelügyeleti ellenőrzések 

lefolytatása.   

383/2016.(XII.2.) 

Korm. rendelet  

52/2014. (IV. 29.) VM 

r.  Hatósági Ellenőrzési 

Terv   

Az  ellenőrzésről jegyzőkönyv 

felvétele, az ellenőrzések 

tapasztalatairól és a 

szakfelügyeleti 

tevékenységéről éves 

beszámoló jelentés a  

földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szervnek. 

A vonatkozó 

jogszabályok, 

szabványok és 

szakmai szabályzatok 

földmérési és 

térképészeti 

tevékenységet 

folytatók, valamint 

az állami 

alapadatokat 

felhasználók általi 

betartása.  

főosztályvezető-

helyettes 
1   nem releváns 

negyedévente, a 

Hatósági 

Ellenőrzési 

Tervben 

foglaltak szerint 

3844 
2018. évi 

költségvetés 
2019. március 10.   

17 

A föld tulajdonjoga 

megszerzésével kapcsolatos első 

fokú hatósági eljárások 

lefolytatása. 

2013. évi CXXII. 

törvény  

2013. évi CCXII. 

törvény, 

383/2016.(XII.2.) 

Korm. rendelet, 

384/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet   

Döntés (határozat, végzés) 

meghozatala,  okirat 

záradékolása. 

Versenyképes 

mezőgazdasági 

termelés 

folytatásának 

elősegítése, a föld 

tulajdonjoga 

jogszabálysértő 

módon történő 

megszerzésének 

megakadályozása. 

főosztályvezető-

helyettes 
12 

jegyző, helyi 

földbizottság, (NAK 

területi szerve), 

jogszabályban előírt 

társhatóság  

folyamatos 46130 
2018. évi 

költségvetés 
2019. május 31.   

18 
Másodfokú ingatlanügyi hatósági 

eljárások lefolytatása. 

1997. évi CXLI. 

törvény, 

2012. évi XLVI. 

törvény, 

2013. évi CCXII. 

törvény, 

2007. évi CXXIX. 

törvény, 

383/2016.(XII.2.) 

Korm. rendelet, 

384/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

Döntés (határozat, végzés) 

meghozatala, az első fokú 

döntés helybenhagyása, 

megváltoztatása, 

megsemmisítése. 

Az ingalan-

nyilvántartás és a 

földhasználati 

nyilvántartás 

közhitelességének 

biztosítása, a 

termőföld 

hasznosítása és 

mennyiségi védelme. 

főosztályvezető-

helyettes 
14 

jogszabályban előírt 

szakhatóság  
folyamatos 53819 

2018. évi 

költségvetés 
2019. május 31.   

19 

A fekvőbeteg ellátásban a fekvő 

hospice ellátás és a hospice mobil 

teamek működésének, személyi, 

tárgyi, szakmai-környezeti 

feltételeinek és a vezetett 

egészségügyi/ápolási 

dokumentációnak az ellenőrzése 

1991. évi XI. törvény, 

szakmai irányító 

országos munkaterve 

Annak megállapítása, hogy 

megfelelnek-e a hospice 

ellátást és hospice mobil teamet 

működtető egészségügyi 

szolgáltatók a személyi, tárgyi, 

szakmai, -környezeti 

feltételeknek és a kötelezően 

vezetendő dokumentációs 

jogszabályi előírásnak, szükség 

esetén intézkedés 

foganatosítása. 

Az egészségügyi 

ellátás biztonságának 

fokozása. 

osztályvezető 

tisztiorvos 
2 nem releváns 

2018. december 

31. 
7688 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   
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20 

A nevelési-oktatási intézményben 

folyó egészségfejlesztési 

tevékenységek aktív részvételen 

alapuló támogatása, kiemelt 

figyelmet fordítva a testi és lelki 

egészség fejlesztésére és a 

mindennapos testmozgásra. 

1991. évi XI. törvény, 

szakmai irányító 

országos munkaterve 

Preventív és egészségtudatos 

magatartás és szokások 

fejlesztése. 

  Az 

egészségtudatosság 

az egészséggel 

kapcsolatos helyes 

szemléletmód és az 

„egészség-

felelősség” 

kultúrájának 

elterjesztése, 

fejlesztése, valamint 

a szervezett 

szűréseken történő 

részvétel 

propagálása.   

Helyszíni 

ellenőrzések, 

szakmai jelentések 

elkészítése, 

szakhatósági 

állásfoglalások, 

határozatok, 

végzések kiadása. 

osztályvezető 

tisztiorvos 
4 nem releváns 

2018. december 

31. 
15377 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

21 AFP surveillance megerősítése 

1991. évi XI. törvény, 

szakmai irányító 

országos munkaterve 

Helyszíni ellenőrzés 

valamennyi jelentésre 

kötelezett  Heves megyei 

valamennyi  fekvőbeteg ellátó 

intézményben.  

A járványügyi 

biztonság erősítése. 

osztályvezető 

tisztiorvos 
2 nem releváns 

2018. december 

31. 
7688 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

22 
Tetvesség elleni védekezés 

ellenőrzése hajléktalan szállókon. 

1991. évi XI. törvény, 

szakmai irányító 

országos munkaterve 

Heves megye valamennyi 

hajéktalan szállója tetvesség 

elleni védekezési gyakorlatának 

ellenőrzése helyszíni 

szemlével. 

A járványügyi 

biztonság erősítése. 

osztályvezető 

tisztiorvos 
2 nem releváns 

2018. december 

31. 
7688 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

23 

Gyors, hatékony 

nyugdíjbiztosítási ellenőrzések 

lefolytatása. A nyugdíjbiztosítási 

hatósági nyilvántartás kezelése, 

adatszolgáltatás teljesítése. 

1997. évi LXXXI. 

törvény, 

168/1997.(X.6.) Korm. 

rendelet, 2016. évi CL. 

törvény 

Valós adatok beszerzése a 

nyugdíj-megállapítás számára, 

közhiteles hatósági 

nyilvántartás megvalósítása. 

Jogszerűen működő, 

hatékony, 

ügyfélbarát 

közigazgatás. 

osztályvezető 20 

NAV, foglalkoztatók, 

végelszámolók, 

felszámolók 

folyamatos 76884 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

24 

Méltányossági kérelmek gyors, 

rövid határidőn belül történő 

elbírálása. 

1997. évi LXXXI. 

törvény, 

168/1997.(X.6.) Korm. 

rendelet 

Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés. 

Jogszerűen működő, 

hatékony, 

ügyfélbarát 

közigazgatás. 

osztályvezető 4 MÁK Központ folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

25 

Az egészségbiztosító szak- és 

pénzügyi ellenőrzésének 

működtetése, kifizetőhelyek 

létesítése, megszüntetése, 

valamint a foglalkoztatók és a 

kifizetőhelyek felügyeletének 

ellátása.  

1997. évi LXXXIII. 

törvény,  217/1997 

(XII.1) Korm. rendelet 

Kifizetőhelyek, foglalkoztatók 

kötelezése, határozat, fizetési 

meghagyás és végzés 

formájában. 

Jogkövető magatartás 

ellenőrzése. 
osztályvezető 8 Nem releváns folyamatos 30754 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

26 

Üzemi balesetből, vagy 

foglalkozási megbetegedésből 

eredő egészségkárosodás miatt 

igénybe vett ellátások térítési 

díjának megtérítése. 

Méltányosságból igénybe vehető 

pénzbeli ellátások és egyszeri 

gyógyszersegély. 

1997. évi LXXXIII. 

törvény,  217/1997 

(XII.1) Korm. rendelet 

Fizetési meghagyás vagy 

kárszámla kibocsátása. 

Hatrozat. 

A balesetért felelős 

személy 

kötelezettségének 

megállapítása, az 

igénybevett 

egészségbiztosítási 

ellátások 

megtéríttetése. 

Méltányossági jogkör 

gyakorlása.  

osztályvezető 8 Nem releváns folyamatos 30754 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   
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27 

Szakmailag megalapozott, 

jogszabályoknak megfelelő 

tájékoztatás, felvilágosítás 

nyújtása telefonon és elektronikus 

levelezés formájában az ügyfél 

kérésének megfelelően, a 

családtámogatási ellátásokra, 

fogyatékossági támogatásra, 

energiatámogatásra való 

jogosultság feltételeiről, valamint 

az e tárgykörben már folyamatban 

lévő ügyekről, továbbá általános 

tájékoztatás nyújtása a 

lakástámogatási szakterületen. 

Tájékoztatás adása az eljárási 

szabályokról, az ügyfél jogairól és 

kötelezettségeiről, ezek 

elmulasztásának 

következményeiről, valamint 

segítség nyújtása az eljárás 

megindításában, felvilágosítás 

adása az igényléshez, elbíráláshoz 

szükséges dokumentumokról és 

azok kitöltéséről. 

1998. évi LXXXIV. 

törvény, 223/1998. 

(XII.30.) Korm. 

rendelet, 1998. évi 

XXVI. törvény, 

141/2000. (VIII.9.) 

Korm. rendelet,  2016. 

évi CL. törvény, 

494/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet, 

69/2016. (XII. 29.) 

NFM rendelet, 

12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet, 134/2009. 

(VI. 23) Korm. 

rendelet, 341/2011. 

(XII.29.) Korm. 

rendelet, 1/2017. (I. 5.) 

NGM utasítás,  

Szóbeli, és elektronikus úton 

történő írásbeli tájékoztatás. 

Közigazgatási 

hatósági eljárás 

lefolytatása a 

jogszabályi 

előírásoknak 

megfelelően. 

osztályvezető 33 Nem releváns folyamatos 126859 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

28 
Munkaerő-piaci szolgáltatások és 

hatósági feladatok 

32/2014. (XII.13.) 

Korm. rendelet 

Humánszolgáltatások eseti 

számának növelése, munkaerő-

piaci ellenőrzési és II. fokú 

hatósági feladatok ellátása  

Személyre szabott 

szolgáltatások 

nyújtása, ügyfélbarát 

közigazgatás 

biztosítása 

osztályvezető 8 nem releváns folyamatos 30754 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

29 

Hazai és Uniós forrásokból 

támogatott programok 

végrehajtása, kiemelten a 

közfoglalkoztatásból a 

versenyszférába való kivezetés 

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. rendelet 

Foglalkoztatotti létszám 

növelése, a versenyszférában 

történő foglalkoztatás növelése 

Foglalkoztatási szint 

javítása, a civil 

szférával történő 

hatékony 

együttműködés 

osztályvezető 103 nem releváns folyamatos 395953 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

30 
Az Ákr. megfelelő 

alkalmazásának ellenőrzése. 

66/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet  

az Ákr. megfelelő alkalmazása 

a központi államigazgatási 

szervek területi szervei és a 

helyi önkormányzati szervek 

tekintetében 

megfelelés a Ket.-

nek 
főosztályvezető 8 nem releváns folyamatos 30754 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

31 

Államtitkári Utasításban 

meghatározott törvényességi 

vizsgálat elvégzése 

Államtitkári Utasítás 
Törvényesen működő helyi 

önkormányzatok 

A jogszabályoknak 

megfelelően 

működjenek a helyi 

önkormányzatok 

 osztályvezető 8 nincs 

Államtitkári 

Utasításban 

meghatározott 

30754 
2018. évi 

költségvetés 

A határidőt követő 30 

nap 
  

32 

 Európai Uniós projektek 

koordinációs, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási és elszámolási 

feladatainak ellátása 

 2011. évi CXCV. 

törvény, 368/2011. 

(XII.31.) 

Korm.rendelet, 4/2011 

(I.28.) Korm.rendelet; 

272/2014. (XI. 5.) 

Korm. Rendelet 

 A projekt eredményes 

megvalósítása 

 Eredményes, 

költséghatékony 

működés 

osztályvezető 1 nem releváns folyamatos  3844 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

33 

 A Heves Megyei Kormányhivatal 

főosztályai és járási hivatalai 

informatikai működésének 

támogatása, számítástechnikai és 

telekommunikációs eszközeinek 

telepítése és üzemeltetése 

 2010. évi CXXVI. 

törvény 
 Feladatellátás biztosítása 

 Munkafeltételek 

biztosítása 
osztályvezető 20  BM, ME, NISZ folyamatos  76884 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

34 

 Központi szakmai alkalmazások, 

elektronikus levelezési-, 

iratkezelő, gazdasági és 

humánpolitikai rendszerek, 

felhasználói hozzáférések 

adminisztrációja, működtetése 

 2010. évi CXXVI. 

törvény 

 Hozzáférések biztosítása 

informatikai rendszerekhez 

 Biztonságos 

informatikai 

szolgáltatások 

osztályvezető 10  BM, ME, NISZ folyamatos  38442 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   
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35 

A teljeskörű elektronikus 

ügyintézés megvalósításához 

vezető tervezési, szervezési, 

koordinációs és képzési feladatok 

ellátása. 

2015. évi CCXXII. 

törvény 

Korszerű, gyors és az 

informatikai biztonsági 

előírásoknak megfelelő 

ügyintézési folyamatok. 

Költséghatékony, 

ügyfélbarát 

szervezeti működés. 

főosztályvezető 4 nem releváns folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

36 

Az Egységes központi 

elektronikus irat- és 

dokumentumkezelési rendszer 

továbbfejlesztéséhez kötődő 

tervezési, szervezési, koordinációs 

és képzési feladatok ellátása 

1137/2016. (III. 21.) 

Korm. határozat  

Az egyes szakrendszerekkel 

összekapcsolt egységes 

iratkezelési rendszer 

használatának megvalósulása 

minden szervezeti egységnél. 

Költséghatékony, 

ügyfélbarát 

szervezeti működés. 

főosztályvezető 4 nem releváns folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

37 

Az állami tisztviselők 

teljesítményértékelési 

rendszerének bevezetésével 

kapcsolatos koordinációs 

feladatok ellátása 

354/2017. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 

A jogszabálynak 

rendelkezéseinek megfelelő 

módon elvégzett 

teljesítményértékelések. 

A humánerőforrás 

szakszerűbb 

értékelésével a 

professzionális 

feladatellátás 

biztosítása 

főosztályvezető 4 nem releváns folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

38 

A Kormányhivatal 

Humánerőforrás Stragétiájának 

kidolgozása 

egyedi felsővezetői 

döntés 

Meghatározott fejlődési 

irányok kitűzése a 

humánerőforrás egészére és az 

egyes szakterületekre. 

Professzionális, 

motivált, folyamatos 

szakmai fejlődést 

mutató tisztviselői 

kar létrehozása és 

fenntartása 

főosztályvezető 4 nem releváns folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

39 

A Szolgáltató Kormányhivatali 

Modell elemeinek bevezetéséhez 

kapcsolódó koordinációs 

feladatok ellátása 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Stratégia 

2014-2020 

A Szolgáltató Kormányhivatali 

Modell elveinek megfelelő, 

ügyfélbarátabb működés 

megvalósulása. 

Költséghatékony, 

ügyfélbarát 

szervezeti működés. 

főosztályvezető 4 nem releváns folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

40 

Az Európai Unió általános 

adatvédelmi rendelete (GDPR) 

hatályba lépéséhez kötődő 

feladatok ellátása 

Az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 

2016/679. rendelete 

A hatályos adatvédelmi 

szabályokhoz igazodó 

adatkezelés. 

Törvényes hivatali 

működés 

főosztályvezető, 

belső adatvédelmi 

felelős 

2 nem releváns 2018. május 18. 7688 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

41 

Az egyházi és magán köznevelési 

intézmények nyilvántartásba 

vétele, működési engedélyének 

kiadása, módosítása. 

2011. évi CXC. 

törvény 

A hatósági eljárások jogszerű 

lefolytatása 

A hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

főosztályvezető-

helyettes 
3 Nem releváns. folyamatos 11533 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

42 
Törvényességi és hatósági 

ellenőrzés. 

2011. évi CXC. 

törvény  

A hatósági eljárások jogszerű 

lefolytatása 

A hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

főosztályvezető-

helyettes 
3 Nem releváns. folyamatos 11533 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

43 

Súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési 

kedvezményének odaítélése 

102/2011 (VI.29.) 

Korm. Rendelet 

Közlekedési kedvezmény 

(szerzési/átalakítási támogatás) 

odaítélése a jogszabályban 

meghatározott feltételek 

fennállása esetén 

Szociálisan rászoruló 

személyek 

támogatása a 

vonatkozó norma 

feltételrendszere 

alapján     

főosztályvezető-

helyettes 
1 

társhatóságok/civil 

szervezetek/versenyszféra 

szervezeti jogalanyai 

(cégek) 

folyamatos (I. 

félév: június 15. 

/II. félév: 

december 15.) 

3844 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31   

44 

 A vad védelmével, a 

vadgazdálkodással, valamint a 

vadászattal kapcsolatos hatósági 

feladatok ellátása 

 1996. évi LV. Törvény 

 A vad és élőhelyének védelme. 

Vadlétszám szabályozás. A 

vadászat, vadgazdálkodás 

szabályozott keretek  között 

tartása. A vadászatra jogosultak 

által elkészített 20 éves 

vadgazdálkodási üzemtervek 

jóváhagyása. 

  Az ágazati 

közigazgatási 

eljárások 

határidőben, 

ügyfélbarát módon 

történő lefolytatása. 

Éves ellenőrzési terv 

teljesítése, 

jogsértések kiszűrése 

főosztályvezető-

helyettes 
4 

 FM, BM, Pest Megyei 

Kormányhivatal, OMVK, 

Területi Vadgazdálkodási 

Tanács  

 folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

45 

  A halgazdálkodással, a 

halászattal és horgászattal 

kapcsolatos hatósági feladatok 

ellátása 

  2013. évi CII. törvény 

  A hal védelme. A 

halgazdálkodási tevékenység 

szabályozott keretek  között 

tartása. 

   Az ágazati 

közigazgatási 

eljárások 

határidőben, 

ügyfélbarát módon 

történő lefolytatása. 

Éves ellenőrzési terv 

teljesítése, 

jogsértések kiszűrése 

főosztályvezető-

helyettes 
2   FM, BM, NÉBIH    folyamatos 7688 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   
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46 
 Hegyközségek törvényességi 

felügyelete 

 2012. évi CCXIX 

törvény  

 Hegyközségek működésének 

szabályozott keretek között 

tartása. 

 A vonatkozó 

jogszabályok alapján 

a hegyközségek 

törvényes 

működésének 

biztosítása, a 

jogsértések 

kiszűrése. 

főosztályvezető-

helyettes 
2 

 FM, HNT; 

hegyközségek 
   folyamatos 7688 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

47 

A megfelelő minőségű, 

biztonságos és nyomonkövethető 

növény- és növényi termék 

előállítás.    A parlagfűvel 

fertőzött területek fokozott 

felderítése     

2008.évi XLVI. 

törvény 

A megfelelő minőségű, 

biztonságos és 

nyomonkövethető növény- és 

növényi termék előállítás.    A 

parlagfűvel fertőzött területek 

fokozott felderítése     

Élelmiszerlánc-

biztonság, 

egészségesebb 

környezet  

osztályvezető 8 Nem releváns. folyamatos 30754 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

48 

A termőföld minőségének 

megőrzése                                                                                     

Kiemelt beruházások talajvédelmi 

szakmai elbírálása és helyszíni 

ellenőrzése 

2008.évi XLVI. 

törvény 

A termőföld minőségének 

megőrzése                                                                                     

Kiemelt beruházások 

talajvédelmi szakmai elbírálása 

és helyszíni ellenőrzése 

Élelmiszerlánc-

biztonság, 

fenntartható 

mezőgazdasági 

termelés 

osztályvezető 3 Nem releváns. folyamatos 11533 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

49 

A nem megfelelő minőségű és 

eredetű zöldség-gyümölcs 

kizárása a kereskedelemből 

Szezonális zöldség-gyümölcs 

termékek kiemelt ellenőrzése 

2008.évi XLVI. 

törvény, 543/2011/EU 

rendelet   

A nem megfelelő minőségű és 

eredetű zöldség-gyümölcs 

kizárása a kereskedelemből           

Szezonális zöldség-gyümölcs 

termékek kiemelt ellenőrzése 

Élelmiszerlánc-

biztonság 
osztályvezető 6 Nem releváns. folyamatos 23065 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

50 

Biológiai hatékonysági 

vizsgálatok Károsító diagnosztikai 

vizsgálatok Növényvédelmi 

előrejelzés 

2008.évi XLVI. 

Törvény, 89/2004. (V. 

15.) FVM rendelet 

A vizsgálatok megalapozzák az 

engedélyköteles termékek 

országos engedélyeinek 

kiadását 

Élelmiszerlánc-

biztonság 
osztályvezető 5 Nem releváns. folyamatos 19221 

2018. évi 

költségvetés 
2018.december 31   

51 

Abasár községi vízmű víztermelő 

kútjaiban kimutatott szennyezés 

kármentesítési eljárásának 

lefolytatása 

1524/2017. (VIII. 14.) 

Korm. határozat, 1995. 

évi LIII. törvény, 

219/2004. (VII.21.) 

Korm. rendelet  

 A kiegészített tényfeltárási 

záródokumentáció, 

beavatkozási- és monitoring 

terv hatósági elbírálása és a 

további kármentesítési 

feladatok meghatározása  

A hatályos 

környezetvédelmi 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

osztályvezető 4 

 Heves Kasztrófavédelmi 

Igazgatóság,  VIZIG, 

MNV Zrt., ÉRV Zrt. 

2018. december 

31. 
15377 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

52 

"Fűts okosan!" kampányhoz 

kapcsolódóan tájékoztatási 

tevékenység, továbbá lakossági 

tüzelőberendezések ellenőrzése 

1995. évi LIII. törvény, 

306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 

Légszennyezettség (elsősorban 

a kisméretű szálló por, PM10) 

visszaszorítása 

A hatályos 

környezetvédelmi 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

osztályvezető 5   folyamatos 19221 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

53 

Bútorlap-szabászattal, fa- és 

műanyag nyílászáró gyártásával, 

beszerelésével foglalkozó 

hulladéktermelők ellenőrzése 

1995. évi LIII. törvény, 

2012. évi CLXXXV. 

törvény 

(KAHÁT/208/2017 

számú intézkedés 

kérés) 

Termelődő hulladék nyomon 

követhetősége, lakossági 

tüzelőberendezésben történő 

elégetésének megakadályozása  

A hatályos 

környezetvédelmi 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

osztályvezető 5 jegyzők folyamatos 19221 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

54 

A 2017. évi és a 2018. évi 

ütemtervű körzeti erdőtervezések 

tárgyévre vonatkozó feladatainak 

ellátása, különös tekintettel a 

2009. évi XXXVII. törvény 

hatályba lépó módosításainak 

figyelembevételére.   

2009. évi XXXVII. 

törvény és végrehajtási 

rendeletei 

2017. évi felvételű körzeti 

erdőtervek elkészítése, erdőterv 

határozatok kiadása, 2018. évi 

terepi felvételek elvégzése, a 

hatályos erdőtervek jogszabály-

módosítás szerinti 

felülvizsgálata. 

A hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

osztályvezető 14 NÉBIH 

jogszabály 

szerint,  

folyamatos 

53819 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

55 

Első fokú erdészeti hatósági 

feladatok ellátása, nyilvántartások 

vezetése a megváltozott 

jogszabályi környezetben (új 

ÁKR, módosított 2009 évi 

XXXVII. törvény és végrehajtási 

rendeletei).   

2009. évi XXXVII. 

törvény és végrehajtási 

rendeletei 

Jogszerű és szakszerű elsőfokú 

erdészeti hatósági tevékenység.  

A hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

osztályvezető 18 NÉBIH 

jogszabály 

szerint,  

folyamatos 

69196 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

56 

Közreműködés az Európai Unió 

által finanszírozott VP agrár-

környezetgazdálkodási 

kifizetésekhez kapcsolódó 

pályázatok 2018. évi helyszíni és 

aminisztratív ellenőrzésében. 

Hatályos pályázati 

kiírások, (FVM, VM, 

FM rendeletek). 

Erdészeti jogcímű európai 

uniós pályázatok elbíráslásának 

elősegítése, a Magyar 

Államkincstár, a NÉBIH és a 

Miniszterelnökség között 

megkötött megállapodás 

szerint.  

A hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

osztályvezető 2 Magyar Államkincstár 
 MÁK által 

meghatározott 
7688 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   
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57 

Nyugellátások, egyéb ellátások, 

tartós ápolást végzők időskori 

támogatásának jogszerű, 

határidőn belül történő 

megállapítása. 

1997. évi LXXX. 

törvény, 1997. évi 

LXXXI. törvény, 1997. 

évi LXXXIII. törvény, 

2011. évi CLXVII. 

törvény, 1993. évi III. 

törvény 

Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés 

Jogszerűen működő, 

hatékony, 

ügyfélbarát 

közigazgatás. 

 osztályvezető 10 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, 

foglalkoztatók 

folyamatos 38442 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

58 
Adategyeztetési eljárások teljes 

körű lefolytatása. 

1997. évi LXXXI. 

törvény 

Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés 

Jogszerűen működő, 

hatékony, 

ügyfélbarát 

közigazgatás. 

osztályvezető 11 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, 

foglalkoztatók 

folyamatos 42286 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

59 

Nyugdíjbiztosítási, 

egészségbiztosítási követelések 

teljes körű, határidőben történő 

érvényesítése. 

1997. évi LXXXI. 

törvény, 1997. évi 

LXXXIII. törvény 

Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés 

Kormányhivatal 

kormányzati 

céloknak megfelelő 

működése. 

osztályvezető 2 
 Rendőrség, ügyészség, 

bíróság, foglalkoztatók 
folyamatos 7688 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

60 

Családi pótlékra, 

gyermekgondozást segítő 

ellátásra, gyermeknevelési 

támogatásra, anyasági 

támogatásra vonatkozó kérelem 

elbírálása 

1998. évi LXXXIV. 

törvény, 223/1998. 

(XII.30.) Korm. 

rendelet, 2016. évi CL. 

törvény. 

  Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés. 

Közigazgatási 

hatósági eljárás 

lefolytatása a 

jogszabályi 

előírásoknak 

megfelelően. 

osztályvezető 15   Nem releváns folyamatos  57663 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

61 

  Nagycsaládos gázár-támogatásra 

irányuló kérelem elbírálása, 

támogatásra való jogosultság éves 

felülvizsgálata. 

494/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet, 2016. 

évi CL. törvény. 

  Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés. 

Közigazgatási 

hatósági eljárás 

lefolytatása a 

jogszabályi 

előírásoknak 

megfelelően. 

osztályvezető 15   Nem releváns folyamatos  57663 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

62 
Fogyatékossági támogatásra 

irányuló kérelem elbírálása. 

1998. évi XXVI. 

törvény, 

141/2000.(VIII.9.) 

Korm. rendelet, 2016. 

évi CL. törvény. 

  Közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott döntés. 

Közigazgatási 

hatósági eljárás 

lefolytatása a 

jogszabályi 

előírásoknak 

megfelelően. 

osztályvezető 15   Nem releváns folyamatos  57663 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

63 

 Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásainak 

megállapítása iránti kérelmek, 

kivételes rokkantsági ellátás iránti 

kérelmek elbírálása, valamint az 

ellátásban részesülők időszakos 

felülvizsgálata 

 2011. évi CXCI. 

törvény, 327/2011. 

(XII. 29.) 

Korm.rendelet, 7/2012. 

(II.14.) NEFMI 

rendelet 

 Ellátások megállapítása, 

megszüntetése, 

továbbfolyósítása, a kérelem 

elutasítása 

Jogszerűség, 

hatékonyság 
osztályvezető 19 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, 

nyugdíjfolyósító szerv 

folyamatos 73040 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

64 

 A szakkérdések vizsgálatával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

Hatósági bizonyítvány kiállítása 

iránti kérelmek elbírálása. 

7/2012. (II.14.) 

NEFMI rendelet, 2011. 

évi CXCI. törvény, 

327/2011. (XII. 29.) 

Korm.rendelet, 

218/2003. (XII.11.) 

Korm.rendelet, 

102/2011. (VI.29.) 

Korm. rendelet, 

12/2001. (I.31.) Korm. 

rendelet, 168/1997. 

(X.6.) Korm. rendelet, 

1997. évi LXXXIII. 

törvény, 1993. évi III. 

törvény 

 Szakvélemények elkészítése. 

Hatósági bizonyítvány 

kiállítása a komplex minősítés 

eredményéről. 

Jogszerűség, 

hatékonyság 
osztályvezető 19 nem releváns folyamatos 73040 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

65 
Rehabilitációs kártya iránti 

kérelmek elbírálása 

2004. évi CXXIII. 

törvény, 327/2011. 

(XII.29.) Korm. 

rendelet 

Rehabilitációs kártya kiállítása, 

a kérelem elutasítása 

Jogszerűség, 

hatékonyság 
osztályvezető 8 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal 
folyamatos 30754 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

66 

Pénzbeli ellátások jogszerű és 

határidőben történő megállapítása 

és folyósítása 

 1997. évi LXXXIII. 

törvény, 

217/1997.(XII.1.) 

Korm. rendelet 

Ellátások folyósítása  

Biztosítottak 

jogainak 

érvényesítése 

osztályvezető 26 MÁK folyamatos 99949 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   



18 
 

67 

Közgyógyellátásra való 

jogosultság megállapításához 

szakvélemény adása. 

Közgyógyellátási igazolvány 

kiállítása.  

1993. évi III. törvény, 

63/2006. (III. 27.) 

Korm. rendelet 

Szakvélemény kiadása és 

közgyógyellátási igazolványok 

kiállítása. 

Biztosítottak 

jogainak 

érvényesítése 

osztályvezető 4 EMMI, NEAK folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

68 

TAJ-t tartalmazó hatósági 

igazolvány, valamint Európai 

Egészségbiztosítási Kártya 

jogszerű és határidőben történő 

kiadása. 

1996. évi XX. törvény, 

1997. évi LXXXIII. 

törvény 

TAJ kártya és EU-kártya 

kiadása 

Minden jogosult 

személy 

rendelkezzen TAJ 

kártyával és EU 

kártyával. 

osztályvezető 5 

BM Nyilvántartások 

Vezetéséért Felelős 

Helyettes Államtitkárság 

NEAK 

folyamatos 19221 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

69 

Megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatási 

rehabilitációjával kapcsolatos 

feladatok 

2011.évi CXCI. 

törvény 

Megváltozott munkaképességű 

ügyfelek foglalkozási 

rehabilitációjának sikeres 

megvalósulása 

foglalkoztatási szint 

javítása 
osztályvezető 5 nem releváns folyamatos 19221 

2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

70 

Elektronikus kereskedelemmel 

kapcsolatos fogyasztóvédelmi 

hatáskörbe tartozó hatósági 

eljárások kérelemre és hivatalból 

2001. évi CVIII. 

törvény, 1997. évi 

CLV. törvény 

hatósági feladatellátás 

Az online térben 

zajló kereskedelem 

fokozott ellenőrzése 

osztályvezető 12 társhatóságok folyamatos 46130 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

71 
Kapcsolattartás fogyasztókkal, 

szervezetekkel 

1997. évi CLV. 

törvény, 387/2016 

(XII.02.) Korm. 

rendelet 

hatósági feladatellátás 

Tájékoztatás a 

fogyasztói jogokról 

igényérvényesítési 

lehetőségekről 

osztályvezető 12 civil szervezetek folyamatos 46130 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31.   

72 

Közúti közlekedési szolgáltatás 

végzésének engedélyezése, 

digitális tachográf kártya 

ügyintézés, valamint közúti és 

telephelyi ellenőrzés. 

1988. évi I. törvény, 

382/2016. (XII.02.) 

Korm. rendelet 

Kérelemre induló, díj ellenében 

történő engedélyezési eljárás 

lebonyolítása. Hatósági 

ellenőrzés keretében a 

jogszabályok betartatásának a 

kikényszerítése, szankcionálás 

A közlekedés 

biztonságának 

növelése, valamint az 

egyenlő piaci esélyek 

biztosítása 

osztályvezető 11 nem releváns folyamatos 42286 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31. 

Közlekedésbiztonsági szempontok és a 

szociális jogszabályok figyelembevétele 

mellett a közúti közlekedési szolgáltatások 

jogszabályokban előírt feltételeinek a 

betartatása. 

73 

Műszaki vizsgáztatás, műszaki 

engedélyezési tevékenység, 

továbbá a vizsgáló állomások, 

eredetiség vizsgálók, 

járműbontók, tachográf műhelyek, 

járműfenntartó és alkatrész 

forgalmazói tevékenységet végző 

vállalkozások ellenőrzése, 

tevékenységük engedélyezéséhez 

kapcsolódó hatáskörök 

gyakorlása. Mezőgazdasági és 

erdészeti továbbá a két- vagy 

háromkerekű járművek, valamint 

a négykerekű motorkerékpárokkal 

kapcsolatos piacfelügyeleti 

ellenőrzés végzése és ezzel 

összefüggésben a bírságolási 

eljárás lefolytatása. 

Gumiabroncsok üzemanyag-

hatékonyság és más lényeges 

paraméterek címkézésének 

ellenőrzése. 

1988. évi I. törvény, 

382/2016. (XII.02.) 

Korm. rendelet 

Az ügyféligények magas szintű 

kiszolgálása, a jogszabályi 

keretek betartatása. 

A közlekedésben 

résztvevő eszközök 

műszaki 

színvonalának 

fokozása és magas 

szinten tartása, 

valamint az 

ügyfélbarát 

közigazgatás 

fenntartása. 

Jogszabályi 

kötelezettségeknek és 

a 

közlekedésbiztonsági 

előírásoknak 

megfelelő szinten 

tartás. 

osztályvezető 11 nem releváns folyamatos 42286 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31. 

Közlekedésbiztonsági szempontok 

figyelembevételével az arra alkalmas 

járművek kerüljenek ki a forgalomba. 
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74 

Járművezetők vizsgáztatása és 

Utánképzése.Képzés felügyelet, a 

szakmai irányító szerv (NFM) 

Országos Ellenőrzési Terve 

alapján. 

1988. évi I. törvény. 

382/2016. (XII.02.) 

Korm. rendelet, 

24/2005. (IV.21.) 

GKM rendelet, 

139/1991 (X.29.) 

Korm. Rendelet 

Kérelemre induló, díj ellenében 

történő vizsgáztatás 

lebonyolítása és kötelező 

utánképzési szolgáltatás 

teljesítése. A képzésfelügyeleti 

ellenőrzések során az ügyfél 

érdekeinek védelme a 

hiányosságok szankcionálása. 

Közlekedésre 

nevelés. A 

közlekedés 

biztonságának 

fokozása, magas 

szinten tartása, 

összhangban az EU 

irányelvekkel. A 

közlekedésben 

résztvevők 

attitűdjének 

befolyásolása, a 

közlekedési morál 

javítása. A 

jogszabályi és a 

közlekedésbiztonsági 

előírások megtartása 

mellett, egy 

ügyfélbarát 

szolgáltatási 

tevékenység 

kialakítása. 

osztályvezető 10 nem releváns folyamatos 38442 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31. 

  Közlekedésbiztonsági szempontok 

figyelembevétlével az arra alkalmas 

járművezetők kerüljenek ki a forgalomba. 

A bevont vezetői engedéllyel rendelkezők 

magatartásának formálása annak 

tekintetében, hogy ittas vezetés, 

közlekedési szabálysértés miatt ne 

kerüljenek még egyszer utánképzésre. A 

hiányosságok feltárása mellett, 

ügyfélcentrikus, minőségi szolgáltatási 

tevékenység biztosítása. 

75 

Útépítés engedélyezése (ideértve 

a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű 

közlekedésfejlesztési projekteket 

is). Forgalomszabályozási 

tevékenység, ellenőrzések, 

nyilvántartások vezetése. 

1988. évi I. törvény, 

2006. évi LIII. törvény, 

382/2016. (XII.02.) 

Korm. rendelet, 

345/2012. (XII.6.) 

Korm. rendelet, 

93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet, 

20/1984. (XII. 21.) KM 

rendelet, 18/2008. (IV. 

30.) GKM rendelet 

Kérelemre induló, díj ellenében 

történő hatósági eljárás (építés, 

forgalomba helyezés, 

fennmaradás engedélyezés; 

közlekedés biztonsági érdekek 

érvényre juttatása, jogorvoslat 

útkezelői intézkedésekkel 

szemben) lefolytatása 

A 

közlekedésbiztonság 

fokozása és magas 

szinten tartása, 

összhangban az 

Európai Uniós 

célkitűzésekkel. 

A közlekedési 

infrastruktúra 

műszaki színvonalát, 

a jogszabályi 

kötelezettségeknek és 

a 

közlekedésbiztonsági 

előírásoknak 

megfelelő szinten 

tartsa 

osztályvezető 4 nem releváns 

az eljárás 

megindulásától 

számított, 

jogszabályokban 

(1988. évi I. 

törvény, 2006. 

évi LIII. 

törvény., 2016. 

évi CL. törvény, 

93/2012. (V.10.) 

Korm.rendelet) 

rögzített 

ügyintézési idő 

15377 
2018. évi 

költségvetés 
2018. december 31. 

Jogszabályoknak, műszaki előírásoknak 

(szabványoknak) és közlekedésbiztonsági 

szempontoknak megfelelő közlekedési 

építmények valósuljanak meg.  

A közlekedés biztonsági érdekek érvényre 

juttatása, forgalmi rend felülvizsgálat, 

gyalogos-átkelőhelyek kijelölése, 

jogorvoslat útkezelői intézkedésekkel 

szemben 

76 

Jogok, tények, adatok, 

bejegyzése, feljegyzése, 

átvezetése az ingatlan-

nyilvántartásban, adatbázis 

folyamatos, naprakész vezetése 

1997. évi CXLI. 

törvény. 109/1999. 

(XII.29.) Korm. 

rendelet 

Döntés meghozatala, 

nyilvántartásba történő 

rögzítése 

Közhiteles ingatlan-

nyilvántartás 

Járási hivatal 

földhivatali 

osztályvezető 

41 
Budapest Főváros 

Kormányhivatala 
folyamatos 

157 

604 

2019. évi 

költségvetés 
2018. március 31. 

  

77 

Földhasználati nyilvántartás 

folyamatos, naprakész vezetése, 

feltöltöttségének növelése 

2013. évi CXXII. 

törvény. 356/2007. 

(XII.23.) Korm. 

rendelet 

Döntés meghozatala, 

nyilvántartásban történő 

rögzítése 

Közhiteles 

földhasználati 

nyilvántartás 

Járási hivatal 

földhivatali 

osztályvezető 

12 
Budapest Főváros 

Kormányhivatala 
folyamatos 46 128 

2020. évi 

költségvetés 
2018. március 31.   

78 

Ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázis folyamatos, naprakész 

vezetése 

2012. XLVI. törvény. 

25/2013. (IV.16.) VM 

rendelet 

Döntés meghozatala, 

adatbázisban történő rögzítése 

Közhiteles térképi 

nyilvántartás 

Járási hivatal 

földhivatali 

osztályvezető 

41 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala és a 

Nemzeti Kataszteri 

Program Nonprofit Kft. 

folyamatos 
157 

604 

2021. évi 

költségvetés 
2018. március 31.   

79 

A részarány földkiadás során 

keletkezett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos eljárásban való 

részvétel 

1993. évi II. törvény 

374/2014.(XII.31.) 

Korm. rendelet 

Döntés meghozatala, 

adatbázisban történő rögzítése 

A részarány 

földkiadás során 

keletkezett osztatlan 

közös tulajdon 

megszüntetése, 

változások vezetése a 

közhiteles 

nyilvántartásokban 

Járási hivatal 

földhivatali 

osztályvezető 

11 
Nemzeti Kataszteri 

Program Nonprofit Kft.  
folyamatos 42286 

2022. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

80 

Egynapos sebészeti ellátás esetén 

a személyi, tárgyi, szakmai, 

környezeti feltételek és a vezetett 

egészségügyi/ápolási 

dokumentáció ellenőrzése 

A 60/2003. (X. 20.) 

ESZCSM rendelet 

A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM 

rendeletben előírt 

minimumfeltételek ellenőrzése 

járási egészségügyi 

igazgatás és járási 

ápolás szakfelügyelet 

osztályvezető 6 nem releváns 2018-12-31 23065 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   
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81 

Az otthoni szakápolási 

szolgálatok ápolásszakmai, 

személyi, tárgyi, szakmai 

környezeti feltételeinek, valamint 

szakmai tevékenységének 

ellenőrzése 

A 60/2003. (X. 20.) 

ESZCSM rendelet 

A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM 

rendeletben előírt 

minimumfeltételek ellenőrzése 

járási egészségügyi 

igazgatás és járási 

ápolás szakfelügyelet 

osztályvezető 6 nem releváns 2018-12-31 23065 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

82 
Szezonális medencés fürdők 

ellenőrzése 

1991. évi XI. törvény, 

37/1996. (X.18.) NM 

rendelet 

A 37/1996. (X.18.) NM 

rendeletben előírt 

közegészségügyi előírások 

teljesülésének ellenőrzése 

közegészségügyi - 

járványügyi 

szakfelügyelet 

osztályvezető 6 nem releváns 2018-09-05 23065 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

83 

Az állat járványügyi és 

állatvédelmi előírások 

megtartásának rendszeres 

ellenőrzése az állattartás és 

tenyésztés, az állati eredetű 

élelmiszer alaptermék előállítással 

és forgalomba hozatallal 

összefüggő tevékenység helyein -  

állattartó telepeken,  és az  

állatszállítási és  forgalmazási 

tevékenységet végző 

létesítményekben.  

 2008. évi XLVI. 

törvény; 383/2016 

(XII.27.) Korm. 

rendelet, 1998. évi 

XXVIII. törvény  

 Az állategészségügyi 

járványügyi állapot megőrzése. 

A fertőzés mentes 

élelmiszer 

alapanyagok 

biztosítása,  

nemzetgazdasági 

érdekből 

fenntartandó 

élelmiszer gazdasági, 

külkereskedelmi 

kapcsolatok 

állategészségügyi 

hátterének 

biztosítása. Az 

állatjárványok 

megelőzése. 

osztályvezető 17 NÉBIH folyamatos 65351 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31. 

Az illetékességi területen üzemeltetett kis, 

és nagylétszámú árutermelő állattartó  

telepek folyamatos állat-egészségügyi 

felügyeletét biztosítjuk. Hiányosság, vagy 

jogsértés esetén a szükséges hatósági 

intézkedéseket teszünk.  Az állattartók 

számára előírt mentesség ellenőrzéseket 

nyomon követjük, a vizsgálatok alapján a 

telepről forgalomba hozott állatok és 

termékek forgalomképességéről, 

járványügyi megfelelőségét igazoljuk, 

illetve azokat minősítjük. Az egyes EU, 

vagy nemzeti támogatások 

igénybevételéhez a jogosultságot 

vizsgáljuk. Az állományok járványügyi 

ellenőrzéseit munkatervnek megfelelően 

elvégezzük. Fertőző betegség 

megállapítása esetén annak felszámolása és 

a terület mentesítése érdekében 

járványügyi intézkedéseket teszünk. Az élő 

állatok szállítását és nemzetközi 

forgalmazását folyamatosan ellenőrizzük, a 

szükséges hatósági szolgáltatásokat 

biztosítjuk .  

84 

Az élelmiszer előállítás, 

forgalmazás  és a vendéglátó 

létesítmények tervszerű, 

kockázatbecslésen alapuló 

ellenőrzése.  A szabálytalanságok 

számának és súlyának 

csökkentése következetesen 

alkalmazott hatósági 

intézkedésekkel.  

  2008. évi XLVI. 

törvény; 383/2016 

(XII.27.) Korm. 

Rendelet 

Az élelmiszer biztonság 

elvárható szintjének 

szavatolása. 

   A fogyasztók 

biztonságos 

élelmiszerrel való 

ellátása; A piaci 

esélyegyenlőség 

élelmiszer biztonsági 

oldali biztosítása 

osztályvezető 21 

 Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal; Rendőrség, 

NÉBIH 

folyamatos 80728 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31. 

Az élelmiszer előállító, forgalmazó és a 

vendéglátó létesítmények ellenőrzését 

tervszerűen végrehajtjuk. A 

létesítményekben megállapított élelmiszer 

biztonságot, jó higiéniai gyakorlatot 

befolyásoló hiányosságok megszüntetésére 

intézkedéseket teszünk, szükség esetén 

szankciót alkalmazunk. A terv szerinti és a 

szükségessé váló további élelmiszer 

mintavételi eljárásokat lefolytatjuk. A 

vizsgálati eredmények alapján indokoltság 

esetén hivatalból eljárást indítunk. 

85 

 A közétkeztetési célú és 

vendéglátó létesítmények, 

valamint a kistermelői élelmiszer 

előállítók tekintetében az 

élelmiszerlánc-biztonsági hatósági 

felügyelet magas színvonalú 

biztosítása.  

  2008. évi XLVI. 

törvény; 383/2016 

(XII.27.) Korm. 

rendelet 

 A közétkeztetés és vendéglátói 

élelmiszer forgalmazás 

színvonalának emelése. A 

felnövekvő nemzedék 

egészséges táplálékkal való 

ellátása, az egészségtudatos  

táplálkozási szokások 

kialakítása 

  A közétkeztetés 

biztonságának és 

magasabb  

minőségének 

szavatolása 

osztályvezető 10 
Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, NÉBIH 
folyamatos 38442 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a 

közétkeztetési tevékenység higiéniai és 

élelmiszer biztonsági  feltételrendszerének 

biztosítására. A kistermelői élelmiszer 

előállító tevékenység ellenőrzésével és 

támogató felügyeleti munkával segítjük a 

biztonságos helyi termékek piacra jutását.   

86 
Ügysegédi rendszer további 

erősítése. 

  Az ügysegédi 

rendszerre vonatkozó 

hatályos jogszabályok. 

  Ügyfelek szakszerű, 

ügyfélbarát módon történő 

kiszolgálása. 

 Megfelelés a 

Magyary program 

egyszerűsítési 

programjának. 

  járási 

hivatalvezető 
39   nem releváns   folyamatos 149924 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   



21 
 

87 

 A járási hivatalok hatáskörébe 

tartozó szociális ellátásokkal 

kapcsolatos ügyintézés ellátása és 

nyilvántartás vezetése. 

 1993. évi III. törvény. 

63/2006.(III.27.) 

Korm. rendelet 

 A járási hivatali hatáskörbe 

tartozó szociális ellátásokkal 

kapcsolatos hatósági 

feladatok jogszerű ellátása. 

  Hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés. 

osztályvezető 65   nem releváns   folyamatos 249873 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

88 

 Hadigondozotti ellátásokkal 

kapcsolatos feladatok ellátása és 

nyilvántartás vezetése 

 1994. évi XLV. 

törvény 113/1994. 

(VIII.31.) Korm. 

rendelet 

  A járási hivatali hatáskörbe 

tartozó hadigondozotti 

ellátásokkal kapcsolatos 

hatósági feladatok jogszerű 

ellátása. 

  Hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés. 

osztályvezető 12   nem releváns   folyamatos 46130 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

89 

Szabálysértésekkel kapcsolatos 

eljárások lefolytatása, 

intézkedések elrendelése, 

jegyzőkönyvezés, ügyészséggel 

kapcsolattartás, nyilvántartások 

vezetése 

 2012. évi II. törvény, 

57/2014.(XII.5.)BM 

rendelet, 

21/2012.(IV.13.) BM 

rendelet, 

22/2012.(IV.13.) BM 

rendelet, 

32/2012.(XII.4) NGM 

rendelet 

 Szabálysértésekkel kapcsolatos 

feladatok ellátása 

  Hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés. 

osztályvezető 13   nem releváns  folyamatos 49975 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

90 

Kommunális igazgatási eljárás 

keretében - a temetők 

fenntartásával és üzemeltetésével 

összefüggő  feladatok ellátásnak 

ellenőrzése- temetkezési 

tevékenység folytatásával 

kapcsolatos engedélyezés és 

ellenőrzés 

1999. évi CLIII. 

törvény., 

145/1999.(X.1) Korm. 

rendelet, 2009. évi 

LXXVI. törvény 

Temetők fenntartásával, 

temetkezési tevékenységgel 

kapcsolatos feladatok ellátása 

  Hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés. 

osztályvezető 7   nem releváns folyamatos 26909 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

91 

A kormányablaknál továbbítás 

céljából előterjesztett kérelmekkel 

kapcsolatos feladatok 

2016. évi CL. törvény, 

515/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

Az integrált 

ügyfélszolgálatokon intézhető 

ügyek széles körének ellátása 

Ügyfélelégedettség 

növelése 
osztályvezető 109 

Miniszterelnökség, 

Belügyminisztérium 
 folyamatos 419018 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

92 
Rendelkezési Nyilvántartással 

kapcsolatos  feladatok ellátása 

2015. évi CCXXII. 

törvény, 451/2016. 

(XII. 19.) Korm. 

rendelet 

Elektronikus szolgáltatások 

igénybe vételének biztosítása 

Hatékonyabb 

ügyintézés, 

kiszámíthatóbb, 

tervezhetőbb 

kapcsolattartás 

osztályvezető 109  Belügyminisztérium  folyamatos 419018 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

93 

Az e-Személyi igazolvány 

kiállításával és az e-aláírás 

tanúsítvánnyal összefüggő 

feladatok ellátása 

 414/2015. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 
E-ügyintézés biztosítása 

Egyszerűbb, 

hatékonyabb, 

ügyfélbarát 

ügyintézés 

osztályvezető 109 
Belügyminisztérium, 

NISZ Zrt. 
 folyamatos 419018 

2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

94 

Az egyéni vállalkozók 

ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatok ellátása 

 2009. évi CXV. 

törvény 

 Az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes 

működésének biztosítása 

A hatályos 

jogszabályoknak való 

megfelelés 

osztályvezető 109 Belügyminisztérium   folyamatos 419018 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

95 

Elsőfokú építésfelügyeleti 

hatósági ellenőrzések lefolytatása, 

fokozott figyelemmel az egyszerű 

bejelentéses építési 

tevékenységekre. 

343/2006. (XII.23.) 

Korm. rendelet 

Jogszabály és ellenőrzési 

tervben meghatározott hatósági 

ellenőrzések lefolytatása 

Elsőfokú  

építésfelügyeleti 

hatósági feladatok 

ellátása 

osztályvezető 8 nem releváns  folyamatos 30754 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

96 

Örökségvédelmi vonatkozású 

szakhatósági és 

szakkérdésvizsgálati  döntések 

meghozatala, infrastruktúra 

fejlesztési nagy és kiemelt 

beruházásokban 

343/2006. (XII.23.) 

Korm. rendelet  

Külön szakági jogszabályokban 

meghatározott eljárások 

lefolytatásához kapcsolódóan 

szakhatósági és szakkérdés 

vizsgálati nyilatkozatok 

szakszerű és határidőben 

történő kiadása 

Társhatóságok 

eljárásában való 

részvétel 

szakhatóságként, 

szakkérdés 

vizsgálóként. 

osztályvezető 6 nem releváns  folyamatos 23065 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

97 

Nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű 

beruházásokhoz kapcsolódó I. 

fokú építésügyi hatósági feladok 

ellátása. 

 343/2006. (XII.23.) 

Korm.rendelet, 2006. 

évi LIII. törvény  

Az eljárásokat megelőző 

koordinációk elősegítése. 

Jogszabályban meghatározott 

eljárások lefolytatása, érdemi 

döntések szakszerű és 

határidőben történő 

meghozatala 

 Nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

jelentőségű 

beruházásokhoz 

kapcsolódó I. fokú 

építésügyi és 

örökségvédelmi 

hatósági feladok 

ellátása 

osztályvezető 10 nem releváns  folyamatos 38442 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   
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98 

Támogatás a három- vagy 

többgyermekes családok lakáscélú 

jelzáloghitel-tartozásainak 

csökkentésére 

 337/2017. (XI. 14.) 

Korm. rendelet  
döntéshozatatal 

A harmadik vagy 

további gyermek 

születésére tekintettel 

a Jtcsr.-ben 

meghatározott 

feltételekkel a 

központi 

költségvetésből 

vissza nem térítendő 

állami támogatás 

vehető igénybe a 

Magyarország 

területén lévő lakást, 

lakóházat, tanyát 

vagy birtokközpontot 

terhelő lakáscélú 

jelzáloghitel-tartozás 

csökkentése 

érdekében. 

osztályvezető 4 

A támogatás tárgyát 

képező lakáscélú 

jelzáloghitelt folyósító 

hitelintézet 

folyamatos 15377 
2018. évi 

költségvetés 
 2018. december 31.   

 





Az államigazgatási szerv megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2018 

Az intézkedés intézkedési terven belüli 

sorszáma: 

2018/1 

Az intézkedés megnevezése: Új belépők részére jelenléti képzések 

megtartása  

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

4. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

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

A feladat tervezett eredménye: széleskörű tájékoztatás, integritástudatosság 

erősítése 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az integritástudatos szervezeti működés 

célkitűzése 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

Jogi és Humánpolitikai Főosztály, 3 fő 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

- 

Határidő: folyamatos 

A feladat ellátásnak költsége: nem jár költséggel 

A költség forrása: - 

Felülvizsgálat időpontja: - 

Egyéb (megjegyzés): - 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: A Kormányhivatal 2018-ban kinevezett 

tisztviselőinek tájékoztatása az integritás 

tanácsadó tevékenységéről, valamint 

hivatásetikai és korrupcióellenes oktatás 

tartása.  

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti a közigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

  

Az államigazgatási szerv megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2018 

Az intézkedés intézkedési terven belüli 

sorszáma: 

2018/2 

Az intézkedés megnevezése: E-learning tananyag kifejlesztése a 

Kormányhivatal kollégái részére 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

4 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

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

A feladat tervezett eredménye: A tisztviselői kar folyamatos hivatásetikai és 

antikorrupciós témájú képzése. 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Az integritástudatos szervezeti működés 

célkitűzése. 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

Kormánymegbízotti Kabinet, 1 fő 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

- 

Határidő: 2018. március 31. 

A feladat ellátásnak költsége: nem jár költséggel 

A költség forrása: - 

Felülvizsgálat időpontja: - 

Egyéb (megjegyzés): - 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: Az integritás tanácsadó az ILIAS rendszerben 

elérhető oktatóanyagot fejleszt ki, amelyhez 

egy rövid teszt kapcsolódik. A tesztet minden 

kormányhivatali kollégának el kell végeznie. 
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Az államigazgatási szerv megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2018 

Az intézkedés intézkedési terven belüli 

sorszáma: 

2018/3 

Az intézkedés megnevezése: A Kormányhivatal minden dolgozóját érintő 

anonim kérdőíves felmérés készítése. 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

5. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

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

A feladat tervezett eredménye: A beérkezett kérdőívek alapján a 

veszélyeztetettebb szervezeti egységek 

beazonosítása lehetővé válik. 

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Átlátható, korrupciómentes szervezeti működés 

biztosítása. 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

Jogi és Humánpolitikai Főosztály, 1 fő. 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

- 

Határidő: 2018. március 31. 

A feladat ellátásnak költsége: nem jár költséggel 

A költség forrása: - 

Felülvizsgálat időpontja: - 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti a közigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 
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Egyéb (megjegyzés): - 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: Az integritás tanácsadó anonim kérdőívet készít 

elő, amelyet minden tisztviselőnek ki kell 

töltenie. A kérdőívek összegzése alapján 

várhatóan jobban beazonosíthatóak az egyes 

korrupciós kockázatok. 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti a közigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

 

Az államigazgatási szerv megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal 

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? 2018 

Az intézkedés intézkedési terven belüli 

sorszáma: 

2018/4 

Az intézkedés megnevezése: Az integrált kockázatkezelési rendszer 

továbbfejlesztése 

A feladat intézményi munkaterven belüli 

azonosító száma: 

4. 

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti 

utasítás, egyéb): 

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

370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 

A feladat tervezett eredménye: Felülvizsgált, aktualizált és továbbfejlesztett 

folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak.  

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés 

megvalósítását szolgálja: 

Integritástudatos és legfőképp: átlátható 

szervezeti működés 

A szervezeten belüli felelős: Integritás tanácsadó 

A végrehajtásban közreműködő munkatársak 

száma: 

Szervezeti egységenként változó 

Külső 

közreműködő/szervezet/társminisztérium: 

- 

Határidő: 2018. július 31. 
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A feladat ellátásnak költsége: nem jár költséggel 

A költség forrása: - 

Felülvizsgálat időpontja: 2018. szeptember 1. 

Egyéb (megjegyzés): - 

Az intézkedés tartalmának kifejtése: A folyamatleírások felülvizsgálata a 

folyamatgazdák által, ennek megfelelően az 

ellenőrzési nyomvonalak kiegészítése, 

továbbfejlesztése. 

Az intézkedés megvalósítása összességében 

várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-

igényes és kockázatos? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen 

mértékben erősíti a közigazgatási szerv 

integritását? 

kevéssé – közepesen – nagyon 

 

 

 


