TÁJÉKOZTATÓ
a Komárom-Esztergom Megyei kormányhivatal
2017. január 1-jén bekövetkező szervezeti és hatásköri változásairól
A járási hivatalokat érintő változások
A járási hivatalok feladat- és hatásköreinek változása
A jelenlegi szervezeti és feladat átalakítással kapcsolatban 1640 db, eddig központi
hivatal, illetve fővárosi/megyei kormányhivatal által ellátott hatáskör felülvizsgálata
történt meg, amelyből 950 db hatáskör kerül a járási hivatalokhoz.
Megyénk valamennyi járási hivatalában megjelennek a köznevelés, az igazságügy,
illetve a fogyasztóvédelem egyes területei. Megjelennek e mellett a jelenleg is több
járásra kiterjedő illetékességgel intézett ügycsoportok – a megyei kormányhivataltól
átkerülő ügyekkel kiegészítve (pl. foglalkoztatáspolitika, népegészségügy, állategészségügy) Kiemelt járási hivatalokban, 2-3 járásra kiterjedő illetékességgel
intézhető ügycsoportok jelennek meg, pl. nyugdíjbiztosítási ügyek. Kizárólag a
megyeszékhely járási hivatal által intézhető ügycsoportok az alábbiak: vadászati,
halászati ügyek, rehabilitációs hatósági feladatok, lakáscélú állami támogatásokkal
összefüggő feladatok. Több megyére kiterjedő illetékességgel jelentkezik a tatabányai
járási hivatalban a bányafelügyelet. Megszűnő speciális illetékesség jelentkezik a
környezetvédelem területén, ez azt jelenti, hogy a feladat ellátása az eddigi több
megyére kiterjedő illetékesség helyett a megyeszékhely járási hivatalokban
jelentkezik.
A járási hivatalokban intézhető ügyek bemutatása:
Közoktatási feladatok:
 a tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos
szabályok (független vizsga megszervezése)
 az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése (tankötelezettségi korhatárt
megelőzőz iskolakezdés)
 a tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási
intézmény kártérítési felelőssége (tanulói jogviszony megszüntetése esetén új
intézmény kijelölése)
 a szülő és iskola kötelességei és jogai érvényesítése (szakértői vélemény alapján
szakértői véleményben foglaltakra kötelezés)
Igazságügyi feladatok:
 érdekérvényesítés elősegítése (tájékoztatás, jogi tanács, érzelmi segítség, egyéb
segítség)
 azonnali pénzügyi segély
 áldozati státusz igazolása
 állami kárenyhítés - támogató hatósági feladatok
 segítségnyújtás a támogatás igénybevételéhez, egyéb tanácsadás
 peren kívüli támogatás
 támogatás polgári eljárásokban
 támogatás büntetőeljárásokban

Fogyasztóvédelmi feladatok:
 hiteles mérőeszköz hiánya miatti eljárás
 ár- egységár feltüntetés hiánya miatti eljárás
 fiatalkorú kiszolgálása szeszes itallal, dohánytermékkel, illetve fiatalkorú
részére szexuális termék értékesítése
 fogyasztói panaszok kezelésével, valamint ügyfélszolgálattal kapcsolatos
jogsértés miatti eljárás
 fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése
 dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék
értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírás betartásának ellenőrzése
 a társasház közös képviselőjével szembeni eljárás lefolytatása, ha megsérti a
rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét
 lakásszövetkezet ügyintézőjével szembeni eljárás lefolytatása, ha megsérti a
rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét
 eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem
hitelesíttették, a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a
nyitvatartási időt nem tüntették föl
 eljárás a szolgáltatóval szemben, ha megsérti a tájékoztatási és
panaszkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírást
 dohánytermék értékesítési helyére vonatkozó jogszabályi előírás betartásának
ellenőrzése,
fiatalkorú
védelmére
vonatkozó
jogszabályi
előírás
megvalósulásának
ellenőrzése
a
dohánytermék
értékesítési
helyén,
dohánytermék árának feltüntetése a jogszabályi előírásnak megfelelően
valósult meg
 jótállási jegy tartalmának vizsgálata, illetve eljárás lefolytatása a hiányosságok
esetén
 eljárás lefolytatása szálláshely szolgáltatóval szemben, ha megsérti a
kereskedelmi törvény előírásait
 eljárás lefolytatása abban az esetben, ha jótállási jegyet nem a jogszabályi
előírásnak megfelelő
 betétdíj feltüntetése hiánya miatti eljárás lefolytatása
 fogyasztó tájékoztatásának elmulasztása (díjemelés, részvételi díj, utazási
szerződés feltételeiről) miatti eljárás lefolytatása
 árfeltüntetés hiánya miatti eljárás lefolytatása
 mozgóbolt, illetve közterületi értékesítés esetén eljárás lefolytatása, ha
megsértik az általános kereskedelmi előírásokat
 eljárás lefolytatása a szolgáltatóval szemben, ha nem tünteti fel a szolgáltatási
díjat, illetve megsérti a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi előírást
 eljárás
lefolytatása
a
rendezvény
szervezőjével
szemben,
jegyzői
kezdeményezésre
 élelmiszerek megsemmisítésének kezdeményezése, elrendelése
 Pb gázpalack értékesítési helyén feltüntetendő tájékoztatás vizsgálata, beleértve
az árfeltüntetést is
 eljárás lefolytatása, ha a gyógyászati segédeszközt üzleten kívül értékesítik
 eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díj nincs feltüntetve, de azt felszámítják
 eljárás lefolytatása, ha a vállalkozás nem veszi fel a minőségi kifogásról szóló
jegyzőkönyvet

Közlekedési igazgatási feladatok:
 az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó,
reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek
 a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében az
útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, vagy egyéb növényzet
eltávolításának elrendelése
 a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet
kivágásának elrendelése,
 közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti
ingatlan tulajdonosának kötelezése
Földművelésügyi feladatok:
 családi gazdaságok, családi gazdálkodók nyilvántartásba vétele családi
gazdaságokkal kapcsolatos feladatok ügyintézése, nyilvántartásának kezelése
 őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése
 mezőőri szolgálatok létrehozásával, nyilvántartásával, működtetésével és
támogatásával kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatok ellátása
 külön jogszabály alapján kertészeti géptámogatáshoz hatósági bizonyítvány
kiállítása
Ingatlan-nyilvántartási feladatok:
 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerinti, a
magyarországi ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány
kiállítása
 a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele
iránti kérelem elbírálása hozzáférési jogosultság megadása, visszavonása vagy
felfüggesztése tárgyában történő határozat meghozatala
Foglalkoztatási ügyek
 a saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást
elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkör gyakorlása.
Állategészségügyi feladatok (kizárólag a Kisbéri, az Esztergomi és a Tatabányai
járási hivatalban):
 állatok szállítását, forgalmazásának ellenőrzése
 állattartás
állategészségügyi,
állatvédelmi
körülményeinek
felügyelete,
ellenőrzése
 állattartók adatainak nyilvántartása
 állatbetegségek megelőzése, felderítése, továbbterjedésének megakadályozására
intézkedéseket meghozatala
 az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok
 a 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet szerinti támogatott állat-egészségügyi
szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról döntés
 vágóhidak ellenőrzése
 TRACES-rendszeren keresztül 24 órán belül tájékoztatás a fogadó ország
illetékes hatósága felé a szállítmány indításáról, illetve a küldő ország illetékes
hatóságának értesítése a szállítmány megérkezéséről
 tenyészet és tartási hely létrehozására irányuló eljárás
 SZIR bizonylatok iránti kérelem
 BIR bizonylatok iránti kérelem



tenyészállatkiállítás, -árverés hatósági felügyelete

Élelmiszerrel, takarmánnyal, melléktermékkel, gyógyszerrel kapcsolatos
feladatok (kizárólag a Kisbéri, az Esztergomi és a Tatabányai járási hivatalban):
 az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságáról döntés
 élelmiszer- vállalkozások nyilvántartása, ellenőrzése
 élelmiszer eredetű megbetegedéseket kivizsgálása
 élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése
 élelmiszerek forgalmazásának engedélyezése
 takarmány- vállalkozások nyilvántartása, ellenőrzése
 az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványok,
okiratok ellenőrzése
 vízvizsgálati programok jóváhagyása, vízminőség-ellenőrizés
 élelmiszerek jelölésének ellenőrzése
 felügyeli a gombaszakértői tevékenységet
 állati eredetű melléktermékek előállítás, forgalmazás, felhasználás felügyelete
 vágóállatok húsvizsgálata
 állatgyógyászati termékek előállítás, forgalmazás, felhasználás ellenőrzése
 kiskereskedelmi létesítményt nyilvántartásba vétele
 kegyeleti temető működésének engedélyezése
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok (kizárólag a Kisbéri, az Esztergomi és a
Tatabányai járási hivatalban):
 gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység ellenőrzése
 az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
Nyugdíjbiztosítás – (Tatabánya és Esztergom járási hivatalban)
 társadalombiztosítási nyugellátások és egyéb társadalombiztosítási ellátások
megállapítása
Megyei illetékességgel a megyeszékhely járási hivatalban (Tatabánya) intézhető
ügyek:
1. Igazságügyi és szociális szakterület:
 a lakáscélú állami támogatások igénybe vétele, felhasználása jogszerűségének
ellenőrzése
 a családok otthonteremtési kedvezménye igénybe vétele, felhasználása
jogszerűségének ellenőrzése
 a jelzálogjoggal biztosított ingatlan lebontása, nem lakáscélú használata,
használatának átengedése esetén, valamint amennyiben a támogatottak
életvitelszerűen nem az ingatlanban élnek, a támogatás hatósági úton történő
visszakövetelése
 a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatosan a közvetlen támogatásra,
illetve kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés tényének
megállapítása
 a családok otthonteremtési kedvezményének igénybe vételére jogosító
feltételeknek való megfelelés tényének megállapítása












törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása
a
lakáscélú
állami
támogatásokkal
kapcsolatosan
a
megelőlegező
kölcsönszerződéssel összefüggő hatáskörök gyakorlása
a családok otthonteremtési támogatásával kapcsolatosan a megelőlegező
kölcsönszerződéssel összefüggő hatáskörök gyakorlása
megelőlegező családok otthonteremtési támogatásának igényléséhez igazolás
kiadása
részletfizetés
engedélyezése
a
visszafizetésre
elrendelt
támogatások
tekintetében
a lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése,
közvetlen átjegyzés, a vásárolt új lakásra történő bejegyzése iránti intézkedés
a családok otthonteremési kedvezménye visszafizetési kötelezettségének
felfüggesztése, közvetlen átjegyzés, a vásárolt új lakásra történő bejegyzése
iránti intézkedés
az ingatlanban maradó volt házasfél tulajdonszerzéséhez kapcsolódó eljárás
a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatkörök (családi
csődvédelem)
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos
döntések meghozatala (jogosultsági feltételek fennállásának megállapítása,
támogatás megítélése, keretfelosztás)

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakterület
 borászati üzem működésének engedélyezése.
 borászati termékek származását, eredetét, minőségét, a gyártástechnológia
műszaki feltételeit, a pincékben és a kereskedelemben – rendszeres
mintavétellel – a borok minőségét, az import borászati termékek minőségét, a
borszőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását,
a helyi borbíráló bizottságok működését ellenőrzi, jogszabálysértés esetén
minőségvédelmi bírságot szabhat ki.
 felügyeli a
tenyészállat-kiállítást, -árverést, engedélyezi mesterséges
termékenyítő állomás, valamint spermatároló központ üzemeltetését,
embrióátültető állomás üzemeltetését, baromfi- és halkeltető állomás, valamint
méhanyanevelő telep üzemeltetését
 részt vesz a védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő fajtáknak,
valamint a magyar ebfajtáknak az eredeti állapotukban történő megőrzése
érdekében meghatározott feladatok végrehajtásában.
 elsőfokú halgazdálkodási hatósági feladatok ellátása
3. Útügyi és közlekedési feladatok
 közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatok ellátása, így
különösen:
- egyes útügyi közlekedési hatósági feladatok, melyeket első fokon a
Tatabányai Járási Hivatal (mint megyeszékhely járási hivatal) megyei
illetékességgel, míg másokat a Tatabányai Járásra vonatkozó illetékességgel
lát el
- a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyek, közlekedési sajátos
építményfajták építésfelügyelete megyei illetékességgel
- a regisztrációs adóról szóló törvény szerinti szakhatósági feladatok ellátása
azokban az eljárásokban, ahol első fokon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága jár el,
- az útügyi hatóság eljárásaiban szakhatósági közreműködés

4. Egészségbiztosítási ügyek
 pénzbeli ellátások megállapítsa
 nyilvántartási, közgyógyellátási, a keresőképtelenség felülvéleményezésével, az
üzemi baleset miatt igénybe vett gyógyszer térítési díjának utólagos
megtérítésével kapcsolatos feladatok
5. Fogyasztóvédelmi hatósági ügyek
 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő ügyek
 a nemzeti fejlesztési miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvényben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal
összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek
 fogyasztói csoporttal, fogyasztóvédelmi referensekkel, a békéltető testületekkel
együtt nem működő vállalkozásokkal összefüggő ügyek
 fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése
 árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó ügyek
 reklámmal kapcsolatos ügyek
 fiatalkorúak részére szóló szerencsejátékra vonatkozó reklámügyek
 villamosenergia,
földgáz,
víziközmű-szolgáltatás,
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek
 az egységes közszolgáltatói számlaképpel összefüggő fogyasztóvédelmi feladatok
 az elektronikus hírközléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ügyek
6. Munkaügyi és munkavédelmi ügyek
 a megye területén valamennyi munkahelyen munkaügyi és munkavédelmi
ellenőrzést tartása, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől
 a munkaügyi ellenőrzések lefolytatása, közérdekű és panaszbejelentések
kivizsgálása, a feltárt szabálytalanságok megszüntetése,
 harmadik
országbeli
állampolgár
magyarországi
foglakoztatásának
engedélyezésére vonatkozó szabálytalanság esetén központi költségvetésbe
befizetésre kötelezés, munkaügyi bírság kiszabása.
 munkabiztonsággal és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos panaszok és
közérdekű bejelentések kivizsgálása.
 aleset munkabalesetté minősítése, bejelentés vagy kivizsgálás elrendelése,
baleset időpontjában fennálló jogviszony szervezett munkavégzéssé minősítése,
foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek bejelentésének kezelése,
kivizsgálása
7. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményei


országos hatáskörrel az egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozók
kereset-kiegészítésével kapcsolatos ügyek ellátása

8. Környezet. és természetvédelmi feladatok


A környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatás területén megtörténik a
környezetvédelem megyésítése, – a főváros kivételével – valamennyi megyei

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala ellát környezet- és
természetvédelmi feladatokat (pl.: védett természeti területen horgászathoz
szükséges engedélyezés, levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés, állatvédelmi
bírság kiszabása).

