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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában foglalt jogkörömben 

eljárva, figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 39/2016. (XII. 30.)  MvM utasítás Melléklete 31. § (1) bekezdésében foglaltakra, a Békés Megyei 

Kormányhivatal egységes ügyrendjét az alábbiak szerint állapítom meg.  

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. § 

Az ügyrend célja 

(1) Az ügyrend célja, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.)  MvM utasítás Melléklete (a továbbiakban: SZMSZ) 

rendelkezéseinek kiegészítésével és részletes meghatározásával biztosítsa a jogszerű és 

hatékony feladatellátás kereteit a Békés Megyei Kormányhivatalban. 

(2) Az ügyrend jogszabállyal és a Békés Megyei Kormányhivatalra vonatkozó közjogi 

szervezetszabályozó eszközzel ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat. 

2. § 

Az ügyrend hatálya 

Az ügyrend hatálya kiterjed a Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységére 

feladat- és hatásköre ellátása során, továbbá kiterjed a Békés Megyei Kormányhivatal 

valamennyi állami tisztviselőjére és állami ügykezelőjére (a továbbiakban együtt: állami 

tisztviselők) és valamennyi munkavállalójára, a kormányhivatalnál foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottakra és a szakmai gyakorlatukat itt teljesítő személyekre (a személyi kör a 

továbbiakban együtt: munkatársak). 

3. § 

A Kormányhivatal megnevezése, adatai, elérhetősége 

(1) A Kormányhivatal megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 

Kormányhivatal), amely az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános 

hatáskörű területi államigazgatási szerve. 

(2) A Kormányhivatal adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04. 

(3) A Kormányhivatal PIR törzsszáma: 789268. 

(4) A Kormányhivatal székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

(5) A Kormányhivatal központi postafiókcíme: 5601 Békéscsaba, Pf. 389. 

(6) A Kormányhivatal központi telefonszáma: (66) 622-000, központi faxszáma: (66) 622-001 

(7) A Kormányhivatal központi elektronikus levélcíme: vezeto@bekes.gov.hu 

(8) A Kormányhivatal egyes szervezeti egységeinek székhelyét és további adatait az ügyrend 1-

19. mellékletei tartalmazzák. 

4. § 

A Kormányhivatal szervezeti egységei 

(1) A Kormányhivatal szervezeti egységei a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett 

főosztályok, a főosztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a kirendeltségként működő 
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járási hivatalok, melyek vezetői a járási hivatalvezetők, a megyeszékhelyen működő járási 

hivatal főosztályai, az önálló jogállású osztályok, továbbá a főosztályokon és járási 

hivatalokon belül működő nem önálló jogállású osztályok. 

(2) A Kormányhivatal a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztályai, és az azokon 

belül működő osztályok az alábbiak: 

a) Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 1. 

melléklete tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési 

Osztálya, 

2. Helyszíni Ellenőrzési Osztály, 

3. Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya. 

b) Népegészségügyi Főosztály, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 2. melléklete 

tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll:  

1. Járványügyi Osztály, 

2. Népegészségügyi Osztály. 

c) Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, melynek ügyrendjét a jelen 

utasítás 3. melléklete tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály, 

2. Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály, 

3. Közfoglalkoztatási Osztály, 

4. Alapkezelő Osztály, 

5. Munkaerőpiaci Osztály. 

d) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, melynek ügyrendjét a jelen 

utasítás 4. melléklete tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Földhivatali Osztály, 

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály.  

e) Hatósági Főosztály, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 5. melléklete tartalmazza, és 

az alábbi osztályokból áll:  

1. Építésügyi Osztály, 

2. Hatósági és Oktatási Osztály, 

3. Törvényességi Felügyeleti Osztály,  

4. Igazságügyi Osztály, 

5. Szociális és Gyámügyi Osztály. 

f) Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 6. 

melléklete tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Pénzügyi és Számviteli Osztály, 

2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály, 

3. Informatikai Osztály, 

4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály, 

5. Projekt Osztály. 

g) Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 7. 

melléklete tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Koordinációs és Jogi Osztály, 

2. Humánpolitikai Osztály. 

 

(3) A Kormányhivatal főosztály jogállású szervezeti egysége a Kormánymegbízotti Kabinet, 

melynek ügyrendjét a jelen utasítás 8. melléklete tartalmazza.  

(4) A Kormányhivatal önálló osztály jogállású szervezeti egységei az alábbiak: 

a) Védelmi Bizottság Titkársága, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 9. melléklete 

tartalmazza. 

b) Belső Ellenőrzési Osztály, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 10. melléklete 

tartalmazza.  
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c) a Békéscsabai Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkársága, amelynek működésére 

vonatkozó szabályokat a jelen utasítás 12. melléklete tartalmazza.  

(5) A Kormányhivatal járási hivatalai, és az azokon belül működő főosztályok, illetve osztályok az 

alábbiak: 

a) Békési Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 11. melléklete tartalmazza, 

és az alábbi osztályokból áll: 

1. Kormányablak Osztály, 

2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

3. Foglalkoztatási Osztály, 

4. Földhivatali Osztály. 

b) Békéscsabai Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 12. melléklete 

tartalmazza, és az alábbi főosztályokból, és osztályokból áll: 

1. Kormányablak Főosztály, 

a) Kormányablak Osztály 1., 

b) Kormányablak Osztály 2., 

2. Hatósági Főosztály, 

a) Hatósági Osztály, 

b) Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

c) Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 

d) Népegészségügyi Osztály, 

3. Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, 

a) Közlekedési Osztály, 

b) Útügyi Osztály, 

c) Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály, 

d) Foglalkoztatási Osztály, 

e) Fogyasztóvédelmi Osztály, 

4. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, 

a) Családtámogatási Osztály, 

b) Egészségbiztosítási Osztály, 

c) Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály, 

d) Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály, 

5. Agrárügyi Főosztály, 

a) Földhivatali Osztály, 

b) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 

c) Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály, 

d) Földművelésügyi Osztály, 

e) Növény- és Talajvédelmi Osztály, 

6. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 

a) Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, 

b) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály, 

7. Járási Hivatalvezetői Titkárság. 

c) Gyomaendrődi Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 13. melléklete 

tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Kormányablak Osztály, 

2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 

4. Foglalkoztatási Osztály, 

5. Földhivatali Osztály. 

d) Gyulai Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 14. melléklete tartalmazza, 

és az alábbi osztályokból áll: 

1. Kormányablak Osztály, 

2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 
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4. Építésügyi Osztály, 

5. Foglalkoztatási Osztály, 

6. Földhivatali Osztály, 

7. Népegészségügyi Osztály, 

8. Nyugdíjbiztosítási Osztály. 

e) Mezőkovácsházai Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 15. melléklete 

tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Kormányablak Osztály, 

2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

3. Foglalkoztatási Osztály, 

4. Földhivatali Osztály. 

f) Orosházi Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 16. melléklete 

tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Kormányablak Osztály, 

2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 

4. Foglalkoztatási Osztály, 

5. Földhivatali Osztály, 

6. Népegészségügyi Osztály. 

g) Sarkadi Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 17. melléklete tartalmazza, 

és az alábbi osztályokból áll: 

1. Kormányablak Osztály, 

2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

3. Foglalkoztatási Osztály, 

4. Földhivatali Osztály. 

h) Szarvasi Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 18. melléklete 

tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Kormányablak Osztály, 

2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

3. Építésügyi Osztály, 

4. Foglalkoztatási Osztály, 

5. Földhivatali Osztály. 

i) Szeghalmi Járási Hivatal, melynek ügyrendjét a jelen utasítás 19. melléklete 

tartalmazza, és az alábbi osztályokból áll: 

1. Kormányablak Osztály, 

2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 

3. Foglalkoztatási Osztály, 

4. Földhivatali Osztály. 

5. § 

A szervezeti egységek kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának 

szabályai 

(1) A Kormányhivatal szervezeti egységei közötti koordinált kapcsolattartás alapvető fórumai az 

értekezletek és a munkacsoportok. Az értekezletekre vonatkozó alapvető szabályokat a 

SZMSZ rendelkezései, a kormánymegbízotti értekezlet rendjéről, valamint a járási hivatalok 

írásbeli beszámolóinak benyújtásáról szóló vezetői utasítás, az egyéb értekezletek rendjére 

vonatkozó további normatív szabályozás, valamint a jelen ügyrend mellékletei szerinti 

rendelkezések határozzák meg. 

(2) A munkacsoport létrehozására az SZMSZ rendelkezései alapján kormánymegbízotti, 

főigazgatói, vagy járási hivatalvezetői utasítással kerül sor. 
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(3) A Békés Megyei Államigazgatási Kollégium tevékenységét az ügyrendjében foglaltak szerint 

végzi. 

(4) Ha jogszabály vagy a Kormányhivatal ügyrendjén kívüli más közjogi szervezetszabályozó 

eszköz a Kormányhivatal szervezeti egységei közötti kapcsolattartásra, vagy 

együttműködésre külön rendelkezést tartalmaz, akkor a kapcsolattartás és együttműködés 

során annak rendelkezései szerint kell eljárni. 

(5) A Kormányhivatal szervezeti egységei és munkatársai a kormányhivatali feladatok 

végrehajtása érdekében a kapcsolattartás során kölcsönös együttműködésre kötelezettek.  

(6) A Kormányhivatal szervezeti egységei közötti hivatalos írásbeli kapcsolattartás során a 

jogszabályok, a kiadmányozási szabályzat és más közjogi szervezetszabályozó eszköz 

rendelkezései szerint kell eljárni. A szervezeti egységek közötti egyéb kapcsolattartás során 

lehetőség szerint figyelemmel kell lenni az azonos vezetői és ügyintézői szintek közötti 

kommunikáció elvére, betartva a hivatali út szabályait. A járási hivatalvezető, a 

főosztályvezető, és a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló önálló jogállású osztály 

vezetője közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, és az igazgatóval, 

más járási hivatalvezetővel, főosztályvezetővel, és önálló jogállású osztály vezetőjével. 

(7) A Kormányhivatal funkcionális feladatot ellátó szervezeti egységei a járási hivatalok 

(fő)osztályaival kapcsolatot a járási hivatal vezetőjén, a kormánymegbízott közvetlen vezetése 

alatt álló főosztályok osztályaival a főosztályvezetőn keresztül tartanak. A járási hivatalok 

(fő)osztályai a Kormányhivatal funkcionális feladatot ellátó szervezeti egységeivel kapcsolatot 

a saját járási hivataluk vezetőjén, a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló 

főosztályok osztályai a főosztályvezetőn keresztül tartanak. 

(8) A szakmai irányítást gyakorló főosztályok jogosultak közvetlenül kapcsolatot tartani a szakmai 

irányításuk alá tartozó járási hivatali szervezeti egységekkel, azzal a megjegyzéssel, hogy a 

szakmai irányítás körébe tartozó általános jellegű irat másolatát egyidejűleg kötelesek 

megküldeni a Kormányhivatal és az érintett járási hivatal központi elektronikus levélcímére is. 

(9) Egyebekben a belső kapcsolattartás rendjére az ügyrend mellékleteiben foglalt rendelkezések 

az irányadóak. 

(10)  A Kormányhivatal szervezeti egységei saját feladatkörükben a jogszabályok és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök rendelkezései szerint jogosultak kapcsolatot tartani a 

minisztériumokkal, szakmai irányító szervekkel, más központi államigazgatási szervekkel, 

azok területi szerveivel, az igazságszolgáltatási szervekkel, a megyei (és fővárosi) 

kormányhivatalokkal, helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, társulásokkal, azok szerveivel, 

köztestületekkel, alapítványokkal, gazdálkodó szervezetekkel, egyesületekkel, 

érdekképviseleti szervekkel, egyéb szervezetekkel, valamint személyekkel.  

(11)  Ha a Kormányhivatal ügyrendjén kívüli más közjogi szervezetszabályozó eszköz, továbbá 

két- vagy többoldalú megállapodás a Kormányhivatalon kívüli szervvel, személlyel, vagy 

szervezeti egységgel való kapcsolattartásra vagy együttműködésre külön rendelkezést 

tartalmaz, akkor a kapcsolattartás és együttműködés során annak rendelkezései szerint kell 

eljárni. 

(12)  A Kormányhivatalon kívüli szervvel, személlyel, vagy szervezeti egységgel történő 

kapcsolattartás során a jogszabályok, a kiadmányozási szabályzat és más közjogi 

szervezetszabályozó eszköz, valamint a felek között létrejött megállapodás rendelkezései 

szerint kell eljárni, figyelembe véve az azonos vezetői és ügyintézői szintek közötti 

kommunikáció elvét, valamint a hivatali út betartását. 

(13)  A járási hivatalok és a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztályok a nem a 

Kormányhivatal útján hozzájuk érkezett funkcionális feladato(ka)t tartalmazó megkereséseket, 

tájékoztatásokat a megkeresés, tájékoztató másolatának, és a megkeresés megválaszolására 

vonatkozó írásbeli javaslatuk egyidejű beterjesztése mellett kötelesek megküldeni a 

Kormányhivatal központi elektronikus levélcímére. Ezen ügyekben a választ a megkereső 

részére a kormánymegbízott által kijelölt szervezeti egység készíti elő. 

(14)  A járási hivatalok a minisztériumoktól, központi hivataloktól közvetlenül, azaz nem a 

Kormányhivatal útján hozzájuk érkezett, szakmai feladatokat tartalmazó megkeresések, 
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tájékoztatások másolatát haladéktalanul, továbbá a megkeresésre készített válaszlevelet, 

ideértve a nemleges adatszolgáltatást is, annak elkészültét követően kötelesek megküldeni a 

Kormányhivatal központi elektronikus levélcímére.  

(15)  Ha a Kormányhivatal bármely szervezeti egysége olyan küldeményt kap, amelynek nem ő a 

címzettje, köteles a címzetthez továbbítani, vagy ha az nem állapítható meg, a feladónak 

visszaküldeni. Ha a küldemény Kormányhivatalon belüli címzettje egyértelműen nem 

állapítható meg, a küldeményt – kísérőlevéllel - a Kormányhivatal központi elektronikus 

levélcímére, vagy székhelyére kell továbbítani, ahol a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 

Főosztály feladata a küldemény megfelelő kormányhivatali szervezeti egységhez rendelése. 

(16)  A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztályok főosztályvezetői minden 

kormánymegbízotti, főigazgatói értekezletet követő 2 munkanapon belül kötelesek tájékoztatni 

a főosztálynak az értekezleten részt nem vett osztályvezetőit/osztályvezetőjét, vagy 

választásuk szerint a nem képviselt osztály munkatársait az ott elhangzott átadandó 

információkról. Ha a főosztályvezető a munkatársakat közvetlenül nem tájékoztatja, úgy az 

osztályvezető(k) köteles(ek) a kormánymegbízotti, főigazgatói értekezlet napjától számított két 

munkanapon belül az osztálynál foglalkoztatottakat ezen információkról tájékoztatni, és ezt a 

főosztályvezető felé jelezni. A főosztályvezető köteles a tájékoztatás megtörténtét a 

kormánymegbízotti, főigazgatói értekezlet napjától számított két munkanapon belül a 

Kormánymegbízotti Kabinet felé az emlékeztető megküldésével elektronikus levélben jelezni. 

A kormánymegbízott vezetése alatt álló önálló osztályok vezetőinek az osztálynál 

foglalkoztatottakat kell tájékoztatniuk az elhangzott átadandó információkról, és ennek 

megtörténtét az előző mondatban meghatározott határidőben és módon a Kormánymegbízotti 

Kabinet felé jelezni.    

 

6. § 

A feladatok önálló szervezeti egységek közötti megoszlása, a 

munkafolyamatok leírása 

(1) A Kormányhivatal munkafolyamatainak általános iratkezelési szempontú meghatározása a 

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

törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes 

Iratkezelési Szabályzatáról szóló MvM utasítás, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal 

iratkezelési rendelkezéseinek kiadásáról szóló vezetői utasítás rendelkezésein alapul. A 

beérkezett iratok érkeztetésre kerülnek attól függően, hogy a NISZ Zrt. Központi Érkeztető 

Rendszer Igazgatóság érkeztette-e azokat vagy sem. A szignálás – ha nincs előszignálási 

jegyzék - általában két szinten valósul meg: először a szignáló vezető (főigazgató, igazgató, 

járási hivatalvezető, járási hivatalvezető-helyettes) szervezeti egységre szignál (főosztályra, 

önálló jogállású osztályra, illetve járási hivatal esetében főosztályra, illetve osztályra), majd az 

adott szervezeti egység vezetője – vagy az általa megbízott személy – az irat beiktatásának 

érdekében kijelöli az ügyintézőt az esetleges további külön utasításai egyidejű feltüntetésével. 

Ezt követően az ügyintéző döntésre előkészíti az ügyet, majd a más általi kiadmányozás 

esetén a kiadmánytervezetet bemutatja a vezetőjének, aki egyetértése esetén kiadmányozza, 

vagy ellátja azt szignójával a más kiadmányozóhoz történő felterjesztés érdekében. A 

kiadmányozást követően az adott kiadmány expediálásra kerül. A folyamatban lévő iratokat az 

ügyintézők a szekrényeikben tárolják, a lezárt iratokat irattározás céljából az irattárosoknak 

dokumentáltan átadják, akik gondoskodnak az ügyiratok keletkezési évei, irattári tételszámai, 

iktatószámai szerinti rendezéséről és további tárolásáról, valamint közreműködnek az irattári 

terv szerint lejárt megőrzési idejű ügyiratok selejtezési-, illetve – a maradandó értékkel bíró 

ügyiratok – levéltári átadási munkálataiban, valamint a fenti tények rögzítéséről az 

iktatórendszerben. 
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(2) Az egyes munkafolyamatokban az ügyintéző – a munkaköréhez igazodóan - a következőket 

végzi el:  

a) az irat átvételét követően, amennyiben szükséges áttanulmányozza az ügyre vonatkozó 

ügyiratokat, jogszabályokat és más információkat tartalmazó anyagokat, szükség szerint 

intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti csatolására, 

illetve különböző fázisaiban keletkezett ügyiratok végleges szerelésére, 

b) biztosítja az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az ügyintézési 

határidők betartását, 

c) amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység vagy más hivatalos szerv 

álláspontjának bekérése szükséges, erről felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az 

illetékessel szóban, vagy szükség szerint írásban elvégzi, 

d) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 

megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy 

feljegyzést készít és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői 

utasításokat – indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre külön feljegyzi, 

e) megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi és elkészíti 

a kiadmány tervezetét oly módon, hogy annak kiadmányozására kellő idő álljon 

rendelkezésre, 

f) az ügyiratot kiadmányozza, vagy kézjegyével ellátva továbbítja a kiadmányozásra 

jogosulthoz; e körben felelős a döntések és egyéb kiadmányok jogszabályoknak, 

utasításoknak való alaki és tartalmi megfelelőségéért, 

g) az iratra feljegyzi a kezelői és az egyéb utasításokat, szükség esetén az irattári jelet, 

h) az ügyintézés során külön jogosultság alapján kezeli az osztályán alkalmazott elektronikus 

szakrendszereket, programokat, 

i) az osztályán alkalmazott iktató, illetve ügyirat-kezelési program, elektronikus rendszer 

használatával elvégzi a rá háruló ügyiratkezelési feladatokat, 

j) elvégez minden itt nem említett, a munkaköri leírásában meghatározott feladatot, 

beleértve azokat a feladatokat is, amelyek elvégzésével a felettese megbízza. 

(3) Az ügy intézésére kijelölt ügyintéző köteles a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, belső szabályozó eszközök, valamint a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe 

véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint az állami 

tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) e tárgykörben szabályozott rendelkezéseit. 

(4) Az egyes munkafolyamatokban az ügykezelő – a munkaköréhez igazodóan – a következő 

feladatokat végzi el a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint 

belső szabályozó eszközökben foglaltakat betartva: 

a) elvégzi a munkakörében kijelölt szervezeti egységhez beérkező és a helyben keletkezett 

papír alapú és elektronikus iratok érkeztetésével, iktatásával, kezelésével kapcsolatos 

cselekményeket az osztályán alkalmazott iktató programban, elektronikus rendszerben, 

b) szabályszerűen kezeli az átmeneti, illetve központi irattárat, 

c) ellátja az expediálással kapcsolatos ügykezelői feladatokat,  

d) végzi az irattározási feladatokat és közreműködik az iratok selejtezésében, központi 

irattárba adásában, levéltári átadásában, 

e) ellátja a felettes vezetőjének és osztálya ügyintézőinek tevékenységéhez kapcsolódó 

ügyviteli és egyéb adminisztrációs feladatokat, a munkaköri leírásában, valamint a 

felettes vezetője által meghatározott módon és mértékben. 

(5) Az egyes feladatok szervezeti egységek közötti megoszlását a jogszabályok, az SZMSZ és a 

szervezeti egységek egymás közötti együttműködését és kapcsolatát szabályozó további 

közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső szabályozások rendelkezései határozzák meg. 
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7. § 

(1) A Kormányhivatalban a Kormányhivatal egészére vonatkozó normatív utasítást kiadni csak a 

kormánymegbízott jogosult. A kormánymegbízott jogosult a Kormányhivatal szervezeti 

egységeinek egy részére, vagy valamely szervezeti egységére vonatkozóan is normatív 

utasítást kiadni. 

(2) A járási hivatalvezető jogszabály, vagy a kormánymegbízott közjogi szervezetszabályozó 

eszközben a szabályozás tárgykörét is meghatározó felhatalmazása alapján jogosult a járási 

hivatal egészére, vagy egyes szervezeti egységeire vonatkozó normatív utasítást kiadni. 

(3) A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztályt vezető főosztályvezető (a 

továbbiakban: megyei főosztályvezető) csak a munkavégzés körülményeivel, vagy a szakmai 

feladatellátással kapcsolatban adhat ki normatív vezetői utasítást a főosztályra, vagy annak 

egyes szervezeti egységére, egységeire vonatkozóan. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogosultság a járási hivatalvezetőt is megilleti a járási 

hivatalra, vagy annak egyes szervezeti egységére, egységeire vonatkozóan. 

(5) A járási hivatalvezető vagy megyei főosztályvezető által kiadott normatív utasítás jogszabállyal 

vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat, és 

azok rendelkezéseit nem ismételheti meg. 

(6) A kormánymegbízott által kiadandó normatív utasítást a Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai 

és Koordinációs Főosztálya, vagy a Kormányhivatal más szervezeti egysége készíti elő. Ha 

az előkészítést nem a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály végzi, az előkészítést 

végző szervezeti egységnek a normatív utasítás tervezetét legalább a tervezett hatályba lépés 

előtt nyolc nappal meg kell küldenie a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztálynak 

előzetes formai felülvizsgálatra. A normatív utasítást a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 

Főosztály a felülvizsgálatot követően kiadmányozásra előterjeszti. A közzétételről és a 

nyilvántartásba vételről a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Jogi 

Osztálya gondoskodik. 

(7) A járási hivatalvezető és a megyei főosztályvezető által kiadandó normatív utasítás tervezetét 

legalább a tervezett hatályba lépés előtt nyolc nappal meg kell küldeni a Jogi, Humánpolitikai 

és Koordinációs Főosztálynak előzetes formai és tartalmi felülvizsgálatra. A normatív utasítás 

csak a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály felülvizsgálatát követően írható alá és 

tehető közzé. A közzététellel egyidejűleg a normatív utasítást elektronikus úton meg kell 

küldeni a Kormányhivatal központi elektronikus levélcímére a nyilvántartásba vétel érdekében, 

amelyről a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Jogi Osztálya 

gondoskodik. 

(8) A normatív utasítás hatályba lépésének legkorábbi napja – rendkívüli esetet kivéve – a 

közzététel napját követő nap lehet. 

(9) Normatív utasításban terhet vagy kötelezettséget visszamenőlegesen megállapítani nem 

lehet. 

(10)  A normatív utasítás címében a szervezeti egység vezetőjének és az utasítás tárgyának 

megjelölése mellett az utasítás számát, közzétételének évét, és a közzététel napját is meg 

kell jelölni (zárójelek között a közzététel hónapját római számmal és a napját arab számmal 

feltüntetve) a következő példa szerint: „A Békéscsabai Járási Hivatal Vezetője 1/2017. (V. 25.) 

utasítása a ...-ról/ről”. A normatív utasításhoz fűzött megismerési záradék jogi relevanciával 

nem bír.  

(11)  A közzététel a kormánymegbízott által kiadott normatív utasítás esetén az érintett járási 

hivatalok és a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztályok (vagy 

főosztályvezetők), illetve a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló önálló jogállású 

osztályok vezetői elektronikus levélcímére történő egyidejű megküldéssel történik, akik 

kötelesek továbbküldeni azt az alárendelt szervezeti egységek vezetői, vagy a munkatársak 

részére. Amennyiben a normatív utasítást az alárendelt szervezeti egységek vezetőinek küldik 

meg, ők kötelesek elektronikus levélben továbbküldeni azt a munkatársak részére.  
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(12)  A járási hivatalvezetők vagy megyei főosztályvezetők által kiadott normatív utasítás esetén a 

közzététel az érintett főosztályok, illetve osztályok vagy főosztályvezetők, illetve 

osztályvezetők elektronikus levélcímére történő egyidejű megküldéssel történik, akik kötelesek 

továbbküldeni azt a munkatársak részére.  

(13)  A közzététel napja a normatív utasítás címében foglalt dátummal egyezően 

a) a kormánymegbízott által kiadott normatív utasítás esetén az érintett járási hivatalok és 

főosztályok (vagy főosztályvezetők), illetve önálló jogállású osztályok vezetői elektronikus 

levélcímére történő egyidejű megküldés napja, 

b) a járási hivatalvezetők vagy megyei főosztályvezetők által kiadott normatív utasítás esetén 

az érintett főosztályok, illetve osztályok vagy főosztályvezetők, illetve osztályvezetők 

elektronikus levélcímére történő egyidejű megküldés napja. 

(14)  A normatív utasítást a közzététel napján tudomásul vettnek kell tekinteni. 

(15)  A normatív utasítás módosításának szándéka esetén lehetőség szerint új utasítást kell kiadni, 

úgy, hogy a korábbi utasítás szövegén a módosításokat átvezetve létrejövő új utasítás záró 

rendelkezésében egyidejűleg a korábbi utasítást hatályon kívül kell helyezni. A normatív 

utasítást teljes egészében hatályon kívül helyezni a hatályon kívül helyezésről rendelkező új 

utasítás kiadásával lehet. A felülvizsgálat és a nyilvántartásba vétel jelen §-ban foglalt 

rendelkezései ezen utasításokra is vonatkoznak. 

(16)  Amennyiben a Kormányhivatalban kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz, vagy más 

normatív utasítás 

a) kormánytisztviselőt említ, azon értelemszerűen állami tisztviselőt, 

b) (kormányzati) ügykezelőt említ, azon értelemszerűen állami ügykezelőt, 

c) kormányzati szolgálati jogviszonyt említ, azon értelemszerűen állami szolgálati jogviszonyt    

    kell érteni.  

8. § 

A szervezeti egységek vezetői feladatkörének általános szabályai 

 

(1) A Kormányhivatal vezetője a kormánymegbízott. A Kormányhivatal további vezetői a 

főigazgató, illetve az igazgató, akik ellátják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat.  

 

(2) A Kormányhivatal kilenc járási hivatalát a járási hivatalvezetők vezetik. A járási hivatalvezető 

a) vezeti a járási hivatalt, gyakorolja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben a járási hivatalhoz, illetve a hivatalvezetőhöz címzett feladat- és 

hatásköröket; a járási hivatal vonatkozásában kiadmányozási jogot gyakorol, 

kiadmányozási jogkörét a Kormányhivatal kiadmányozási szabályzatában 

meghatározottak szerint, vagy egyedi utasítással a járási hivatal munkatársaira ruházhatja 

át, 

b) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, és az ügyintézési határidők betartását, szervezi, 

összehangolja és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, 

c) munkáltatói jogot gyakorol a járási hivatal munkatársai felett a jogszabályokban, a jelen 

ügyrend vonatkozó mellékletében és a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában 

meghatározottak szerint,  

d) gondoskodik a járási hivatal munkatársai munkaköri leírásainak elkészítéséről, és 

kiadásáról, és a munkafegyelem betartásáról, 

e) kezdeményezi a járási hivatal működéséhez, munkatársai munkavégzéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítását, 

f) az ügyrendben szabályozott szakmai értekezleteket, egyeztetéseket hív össze a vezetése 

alá tartozó szervezeti egységek tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a járási 
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szervezeti egységek munkájának meghatározása, egyeztetése, ellenőrzése, és az 

együttműködés céljából, 

g) gondoskodik a Kormányhivatal által elrendelt beszámolók, jelentések elkészítéséről, 

adatok közléséről, végrehajtja a kormánymegbízott és a Kormányhivatal döntéseit, 

utasításait, 

h) részt vesz a Kormányhivatal által szervezett értekezleteken, egyeztetéseken, valamint a 

részére előírt vagy engedélyezett továbbképzéseken, 

i) gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogkört a járási hivatal munkatársai felett a 8. § (3) 

bekezdés s) pont figyelembe vételével, 

j) a járási hivatal vonatkozásában normatív belső szabályozást alkothat a jelen ügyrendben 

meghatározott feltételek szerint, 

k) javaslatot tesz a kormánymegbízottnak a járási hivatal munkatársait érintően a 

kitüntetésre, elismerésre történő felterjesztésre,  

l) javaslatot tehet belső szabályzat módosítására, 

m) a Kormányhivatal több szervezeti egységét érintő feladatellátás során biztosítja a 

hatékony és szakszerű együttműködést, 

n) kezdeményezi a Kormányhivatalnál, vagy a feladatkört ellátó szervezeti egységénél 

szakmai vélemények kiadását, jogszabály módosítási indítvány előterjesztését, szakmai 

értekezlet összehívását,  

o) beszámol a kormánymegbízottnak, értékeli a szakmai munkát a járási hivatalt érintő 

területeken, felelős a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más belső 

szabályzatok rendelkezéseinek a járási hivatal munkatársai által való betartatásáért,  

p) félévente, ha az adott járási hivatalnál előfordult csalás vagy korrupciós eset, az érintett 

szervezeti egység munkatársainak számára anonimizált esetleírás alapján 

esetmegbeszélést tart, 

q) szervezi és ellenőrzi az iratkezelés és az adatvédelem szabályainak betartását a járási 

hivatal munkatársai vonatkozásában, 

r) tagja a Békés Megyei Államigazgatási Kollégiumnak, 

s) ellátja a Helyi Védelmi Bizottság elnöki feladatait, 

t) közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában, 

u) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott, vagy a főigazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladatkörébe utal. 

 

(3) A Kormányhivatal hét, a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztálya, valamint a 

Kormánymegbízotti Kabinet élén a főosztályvezetők állnak. A főosztályvezető 

a) a kormánymegbízott irányításával vezeti a főosztályt, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi, összehangolja és 

ellenőrzi a főosztály feladatainak végrehajtását, 

b) előkészíti és a kormánymegbízott nevében aláírja a főosztály munkatársainak munkaköri 

leírását, 

c) meghatározza a főosztály munkatársainak feladatait a munkaköri leírással összhangban, 

d)  átruházott kiadmányozási jogot gyakorol a Kormányhivatal kiadmányozási 

szabályzatában, más belső szabályzatban, vagy a kormánymegbízott egyedi utasításában 

meghatározottak szerint, 

e)  javaslatot tehet belső szabályzat módosítására, 

f)  a munkavégzés körülményeivel, a szakmai feladatellátással kapcsolatban jogosult írásbeli 

vezetői utasítást kiadni, amely sem jogszabállyal sem közjogi szervezetszabályozó 

eszközzel, vagy más belső szabályzattal nem lehet ellentétes, 

g)  kézjegyével ellátja a főosztály által készített és a kormánymegbízott, a főigazgató, vagy az 

igazgató által kiadmányozandó iratot, 

h) javaslatot tesz a főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára, részt vesz a kormánymegbízott munkáltatói döntéseinek előkészítésében,  

i)  a főosztály munkatársai vonatkozásában gondoskodik a munkafegyelem betartásáról, 
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j)  átruházott munkáltatói jogot gyakorol a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában 

foglaltak szerint, 

k) kezdeményezi a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 

l) a Kormányhivatal több szervezeti egységét érintő feladatellátás esetén biztosítja a 

hatékony és szakszerű együttműködést, 

m) kezdeményezi szakmai vélemények kiadását, jogszabály módosítási indítvány 

előterjesztését, szakmai értekezlet összehívását,  

n) szükség szerint értekezletet tart a főosztály munkatársai részére a feladatok 

végrehajtásának értékelése és a soron következő feladatok meghatározása céljából, 

o) beszámol a kormánymegbízottnak, értékeli a szakmai munkát a főosztályt érintő 

területeken, felelős a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más belső 

szabályzatok rendelkezéseinek a főosztály munkatársai által való betartatásáért,  

p) szervezi és ellenőrzi az iratkezelés és az adatvédelem szabályainak betartását a főosztály 

munkatársai vonatkozásában, 

q) javaslatot tesz a kormánymegbízottnak a főosztály munkatársait érintően a kitüntetésre, 

elismerésre történő felterjesztésre,  

r) tagja a Békés Megyei Államigazgatási Kollégiumnak, 

s) a Kormányhivatal hatáskörében és a kormánymegbízott nevében az Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály főosztályvezetője szakmai irányítást és ellenőrzést 

gyakorol a járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint 

földhivatali osztályai feladatellátása, a Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője a 

járási hivatalok népegészségügyi osztályai feladatellátása, a Hatósági Főosztály 

főosztályvezetője a járási hivatalok szervezeti egységeinek szociális, gyermekvédelmi és 

gyámügyi, valamint építésügyi és építésfelügyeleti feladatellátása, a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai feladatellátása kapcsán, egyben a Hatósági Főosztály vezetője 

szakmai koordinációt gyakorol a kormánymegbízott nevében a kormányablakok 

feladatellátásának, valamint a járási hivatalok fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi 

feladatellátásának  összehangolása kapcsán, 

t) közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában,  

u) félévente, ha az adott főosztálynál előfordult csalás, korrupció vagy egyéb 

szabálytalanság, az érintett szervezeti egység munkatársai számára anonimizált 

esetleírás alapján esetmegbeszélést tart,  

v) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott vagy a főigazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladatkörébe utal. 

 

(4) A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló önálló osztály jogállású szervezeti egységek 

vezetői az adott szervezeti egység vonatkozásában ellátják a (3) bekezdésben meghatározott 

feladatokat a (3) bekezdés f) és r) pontjában foglaltak kivételével. A Védelmi Bizottság titkárának 

további feladatai a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint a 

szakmai irányító szervek döntéseiben meghatározottakon túl a Békés Megyei Védelmi Bizottság 

elnökének és a Békés Megyei Védelmi Bizottságnak a döntéseiben meghatározott feladatok 

teljesítésére terjednek ki. 

 

(5) A járási hivatalvezető-helyettes 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, valamint a jelen ügyrend 

rendelkezéseinek megfelelően segíti a járási hivatalvezetőt a járási hivatal vezetésében, 

gondoskodik a járási hivatal feladatkörébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes 

ellátásáról, 

b) gyakorolja a részére a Kormányhivatal kiadmányozási szabályzatában, vagy a járási 

hivatalvezető által egyedi utasítással átruházott kiadmányozási jogokat, 
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c) gyakorolja a részére a jelen ügyrend vonatkozó mellékletében, vagy a Kormányhivatal 

közszolgálati szabályzatában átruházott munkáltatói jogokat, 

d) vezeti a járási hivatal egyik osztályát, a Békéscsabai Járási Hivatal esetén a Járási 

Hivatalvezetői Titkárságot, 

e) ellátja a Helyi Védelmi Bizottság titkári feladatait, 

f) ellátja mindazon feladatokat, melyeket a kormánymegbízott, a főigazgató és a járási 

hivatalvezető részére közvetlenül meghatároz. 

 

(6) A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztály tekintetében a főosztályvezető-

helyettes 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, valamint a jelen ügyrend 

rendelkezéseinek megfelelően segíti a főosztályvezetőt a főosztály vezetésében, 

gondoskodik a főosztály feladatkörébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes 

ellátásáról,  

b) gyakorolja a részére a Kormányhivatal kiadmányozási szabályzatában, vagy a 

kormánymegbízott által egyedi utasítással átruházott kiadmányozási jogokat, 

c) gyakorolja a részére a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában átruházott 

munkáltatói jogokat, 

d) vezeti a főosztály egyik osztályát, 

e) ellátja mindazon feladatokat, melyeket a kormánymegbízott, a főigazgató és a 

főosztályvezető részére közvetlenül meghatároz. 

 

(7) Az osztályvezető 

a) a járási hivatalvezető (és a járási főosztályvezető), illetve a kormánymegbízott közvetlen 

vezetése alatt álló főosztály vezetője irányításával vezeti az osztályt, biztosítja az 

ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, gondoskodik a 

feladatoknak az osztály munkatársai közötti arányos elosztásáról, szervezi és ellenőrzi az 

osztály feladatainak végrehajtását, szükség esetén gondoskodik a helyettesítés 

megszervezéséről, összehangolja az osztály szakmai tevékenységét, 

b) elkészíti az osztály munkatársainak munkaköri leírását, gondoskodik azok 

aktualizálásáról, 

c) a közvetlen felettese által megjelölt keretek között meghatározza az osztály 

munkatársainak feladatait a munkaköri leírással összhangban, 

d) átruházott kiadmányozási jogot gyakorol a Kormányhivatal kiadmányozási 

szabályzatában, más belső szabályzatban, vagy egyedi utasításban meghatározottak 

szerint, 

e) kézjegyével ellátja az osztály munkatársai által készített és felettes által kiadmányozandó 

iratot, 

f) javaslatot tesz az osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára, gondoskodik a munkafegyelem betartásáról az osztály munkatársai 

vonatkozásában, 

g) átruházott munkáltatói jogot gyakorol a jelen ügyrendben és a Kormányhivatal 

közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint, 

h) közvetlen vezetőjénél kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

biztosításához szükséges intézkedések megtételét, 

i) a Kormányhivatal több szervezeti egységét érintő feladatellátás esetén biztosítja az 

osztály vonatkozásában a hatékony és szakszerű együttműködést, 

j) folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály feladatkörébe tartozó jogszabályokat, illetve 

azok változásait, közvetlen vezetőjénél kezdeményezi szakmai vélemények kiadását, 

jogszabály módosítási indítvány előterjesztését, szakmai értekezlet összehívását, 

k) szükség szerint értekezletet tart az osztály munkatársai részére a feladatok 

végrehajtásának értékelése és a soron következő feladatok meghatározása céljából, 
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l) rendszeresen tájékoztatja közvetlen vezetőjét az osztály által ellátott szakmai 

tevékenységre vonatkozóan, felelős az egységes szakmai követelményrendszer 

érvényesítéséért, a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más belső 

szabályzatok rendelkezéseinek az osztály munkatársai által való betartatásáért,  

m) szervezi és ellenőrzi az iratkezelés és az adatvédelem szabályainak betartását az osztály 

munkatársai vonatkozásában, 

n) javaslatot tesz a járási hivatalvezetőnek (és a járási főosztályvezetőnek), illetve a 

kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztály vezetőjének az osztály 

munkatársait érintően a kitüntetésre, elismerésre történő felterjesztésre, 

o) az osztály vonatkozásában közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési 

feladatainak ellátásában, 

p) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket felettes vezetője részére közvetlenül meghatároz. 

 

(8) A megyeszékhelyen működő járási hivatal az önálló osztály jogállású Járási Hivatalvezetői 

Titkárságon túl hat főosztályból áll. A megyeszékhelyen működő járási hivatal főosztályának 

vezetője a főosztály osztályai egészének tekintetében látja el értelemszerűen a (7) bekezdésben 

foglalt feladatokat.  

 

(9) A Kormányhivatal vezető munkakört betöltő állami tisztviselőinek további feladatait a jelen ügyrend 

mellékletei, más közjogi szervezetszabályozó eszközök és a munkaköri leírásaik tartalmazzák. 

9. § 

A szervezeti egységek vezetőinek helyettesítési rendje 

(1) A kormánymegbízott általános helyettese a főigazgató.  

(2) A főigazgatót távolléte, akadályoztatása, vagy a főigazgatói álláshely betöltetlensége esetén az 

igazgató helyettesíti. 

(3) Az igazgatót távolléte, akadályoztatása, vagy az igazgatói álláshely betöltetlensége esetén a 

kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló Hatósági Főosztály főosztályvezetője, majd 

sorrendben a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője helyettesíti. A 

főosztályvezetőt e minőségében megilleti a kiadmányozási jog gyakorlása. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott állami tisztviselők együttes akadályoztatása vagy távolléte 

esetén a kormánymegbízott a helyettesítést ellátó vezető beosztású állami tisztviselő személyéről 

egyedi írásbeli utasításban rendelkezhet. Az így kijelölt személyt e minőségében megilleti a 

kiadmányozási jog gyakorlása. 

(5) A gazdasági vezető az általa ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének a 

helyettese. 

(6) Az állami tisztviselők helyettesítésének további általános szabályait a SZMSZ, az állami tisztviselők 

és munkavállalók helyettesítésének részletes szabályait a jelen ügyrend mellékletei, valamint a 

munkaköri leírások határozzák meg. 

  

10. § 

A kormányhivatalon belül felmerülő szakkérdések vizsgálatában történő 

együttműködés eljárási szabályai 

 

(1) A Kormányhivatal járási hivatalai, valamint főosztályai hatósági feladatellátása során felmerülő 

olyan szakkérdések vizsgálatában, amelyekben a szükséges szakmai ismerettel rendelkező 

humán-, illetve tárgyi erőforrás a 
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a) járási hivatalnál nem áll rendelkezésre, viszont a Kormányhivatal valamely a 

kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztályánál rendelkezésre áll,  

b) a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló adott főosztálynál nem áll rendelkezésre, 

viszont a Kormányhivatal valamely más a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló 

főosztályánál, illetve valamelyik járási hivatalnál rendelkezésre áll  

a szakkérdések vizsgálatában történő belső együttműködés során az SZMSZ vonatkozó 

és a jelen § rendelkezései szerint kell eljárni. 

 

(2) A kormányhivatal eljárásaiban felmerülő szakkérdések felsorolását, a megkereső szervezeti 

egységeket és a szakkérdésben eljáró szervezeti egységeket, a szakkérdés vizsgálatának 

jogszabályi alapját és az iratok továbbításának módját jelen ügyrend függeléke tartalmazza. A 

kormánymegbízott a függelékben felsorolt szervezeti egységeket kijelöli a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott szakkérdés vizsgálatára. 

 

(3) A kormánymegbízott rendelkezése alapján a függelék B oszlopában megjelölt megkereső 

szervezeti egység (főosztály/osztály) hatósági eljárásaiban, a szakkérdés felmerülése esetén 

közvetlenül keresi meg a függelék E oszlopában megjelölt, szakkérdésben eljáró szervezeti 

egység vezetőjét. 

 

(4) A szakkérdés vizsgálata a hatósági eljárást lefolytató, a táblázat B oszlopában megjelölt 

szervezeti egység megkeresésével indul. A megkeresés az ügy jellegétől, a megkeresés és 

mellékletei terjedelmétől függően történhet hivatali kapun, elektronikus levél útján, 

szakrendszeren keresztül, illetve postai úton vagy személyes kézbesítéssel, azonban lehetőség 

szerint a legköltségkímélőbb és leggyorsabb küldési módot kell választani. Minden olyan 

esetben, amikor a megkereséshez adatokat tartalmazó mellékletek csatolására kerül sor, 

törekedni kell arra, hogy a megkeresés ne váljon el a mellékletektől. Szenzitív adatokat 

tartalmazó mellékletek esetén előnyben kell részesíteni a személyes, ill. postai kézbesítést. 

 

(5) A szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés kötelező tartalmi elemei: 

a) az ügy tárgya, 

b) az ügy száma, 

c) a megkereső szervezeti egység ügyintézőjének neve, telefonszáma, e-mail címe, 

d) a megkeresett szervezeti egység megnevezése, ahol a szakmai ismerettel rendelkező 

humán, illetve tárgyi erőforrás rendelkezésre áll, 

e) a megvizsgálni kért szakkérdés pontos megjelölése,  

f) a szakkérdés körében megválaszolandó konkrét kérdések, 

g) a szakkérdés vizsgálatát megalapozó jogszabály megjelölése, 

h) az ügyre vonatkozó ügyintézési határidő, 

i) a szakkérdés elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatok, 

j) a szakkérdés vizsgálatának határideje, 

k) a szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresés mellékleteinek felsorolása, 

l) a megkereső szervezeti egység vezetőjének neve, elérhetősége. 

 

(6) A megkeresett szervezeti egység vezetője a beérkezett megkeresést megvizsgálja, majd a 

szakkérdés elbírálásában résztvevő állami tisztviselőt kijelöli az iratkezelési szabályok megfelelő 

alkalmazásával. 

 

(7) A megkeresett szervezeti egység vezetője a kijelölést haladéktalanul köteles teljesíteni, továbbá 

amennyiben a megkereső szervezeti egység vezetője kifejezetten kéri, a kijelöléssel egyidejűleg 

– elektronikus levélben – köteles tájékoztatni a megkereső szervezeti egységet a szakkérdés 

vizsgálatában közreműködő állami tisztviselő személyéről, beosztásáról, elérhetőségeiről. 
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(8) A szakkérdésben közreműködő állami tisztviselő a vizsgálat során minden szükségessé váló 

olyan intézkedést, döntést, amely az Ákr. szerint eljárási cselekménynek minősül, 

haladéktalanul köteles jelezni a megkereső szervezeti egység vezetője részére.  

 

(9) A szakkérdés érdemi vizsgálatának megkezdése előtt a vizsgálatra kijelölt állami tisztviselő 

megvizsgálja, hogy a szakkérdés elbírálásához rendelkezésre áll-e minden adat, vagy okirat. 

Amennyiben hiányosságot állapít meg, a hiányokról haladéktalanul értesíti a megkereső 

szervezeti egységet, amely intézkedik a hiánypótlás bekérése iránt.  

 

(10)  A szakkérdés vizsgálata során az állami tisztviselő a vizsgálatot kérő szervezeti egység 

vezetőjének utasításai szerint, az általa megjelölt határidőben köteles eljárni. A belső 

szakkérdés elbírálására rendelkezésre álló határidőt úgy kell megállapítani, hogy az ésszerűen 

elbírálható legyen. Amennyiben az adott hatósági ügy ügyintézési határidejét jogszabály a 

szakkérdésre tekintettel meghosszabbította, legalább a meghosszabbítás időtartamával 

megegyező mértékű határidőt kell a szakkérdés vizsgálatára biztosítani. 

 

(11)  A szakkérdésben kialakított szakmai vélemény levél forma, amelyben az álláspont és annak 

jogszabályi hivatkozásokkal ellátott indokolása egymástól jól elkülönül, és amely megfelel a 

vonatkozó ágazati jogszabályok egyéb előírásainak. 

 

(12)  A kiadmányozott szakmai véleményt elsősorban elektronikus úton (hivatali kapun keresztül, 

elektronikus levél útján, szakrendszeren keresztül), közvetlenül kell megküldeni a megkereső 

szervezeti egység részére, a Kormányhivatal kiadmányozási szabályzata rendelkezéseinek 

betartása mellett, továbbá szerkeszthető formátumban is csatolni kell. A kiadmányozott szakmai 

vélemény irattári példányát az előadói ívbe kell helyezni.  

 

(13)  Amennyiben a megkeresett, szakkérdést vizsgáló szervezeti egység vitatja a megkeresés 

jogalapját, illetve a megkereséssel kapcsolatban egyéb vita alakul ki a megkereső és a 

megkeresett szervezeti egység között, azt a megkeresett szervezeti egység haladéktalanul jelzi 

a kormánymegbízott részére, aki az egyedi ügyben meghatározza a követendő eljárásrendet. 

 

(14)  A Kormányhivatal járási hivatalainak egymás közötti megkeresései vonatkozásában jelen § 

rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.  

 

(15)  A függelékben nem szereplő szakkérdés vizsgálata esetén egyedi kijelölés érdekében a 

kormánymegbízottat kell megkeresni. 

 

 

II. fejezet 

Záró rendelkezések 

11. § 

 
(1) Az ügyrend módosításának kezdeményezésére jogosult: 

a) a kormánymegbízott, 

b) a főigazgató, 

c) az igazgató, 

d) a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló főosztály vezetője, 

e) a járási hivatalvezető, valamint 

f) az önálló osztály jogállású szervezeti egység vezetője.  
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Mellékletek 
 

 

Az egyes önálló szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok ügyrendjei: 

 

1. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

2. Népegészségügyi Főosztály 

3. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

5. Hatósági Főosztály 

6. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

7. Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

8. Kormánymegbízotti Kabinet 

9. Védelmi Bizottság Titkársága 

10. Belső Ellenőrzési Osztály 

11. Békési Járási Hivatal 

12. Békéscsabai Járási Hivatal 

13. Gyomaendrődi Járási Hivatal 

14. Gyulai Járási Hivatal 

15. Mezőkovácsházai Járási Hivatal 

16. Orosházi Járási Hivatal 

17. Sarkadi Járási Hivatal 

18. Szarvasi Járási Hivatal 

19. Szeghalmi Járási Hivatal 

 

 

Függelék 

 

A Kormányhivatalon belül felmerülő szakkérdések táblázata 

 



 
1. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLES ZTÉST TÁMOGATÓ 
FŐOSZTÁLYÁNAK  

 

ÜGYRENDJE 
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I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I.1. Az Ügyrend hatálya  

Az Ügyrend hatálya az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály szervezeti 
egységeire, valamennyi állami tisztviselőjére, állami ügykezelőjére terjed ki. 
 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhet őség  

a) megnevezése: Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
b) címe:  5600 Békéscsaba, Temető sor 8.  
c) levelezési címe: 5620 Békéscsaba, Pf. 45.  
d) e-mail:  agrarvidekfejlesztes@bekes.gov.hu 

 
I.3. Illetékesség  

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály illetékessége Békés megye területére 
terjed ki. 

 
I.4. Jogállás  

A Főosztály a Békés Megyei Kormányhivatalnak, mint a Kormány általános hatáskörű 
területi államigazgatási szervének a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett önálló 
szervezeti egysége. 
 

II. FEJEZET 
 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
 

II.1. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató F őosztály szervezeti egységei  

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya 
- Helyszíni Ellenőrzési Osztály 
- Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya 
 

 
III.  FEJEZET 

 

SZERVEZETI EGYSÉG ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZE TI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA  

 
III.1. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató F őosztály 

a) A Főosztály Kifizető Ügynökségi és a Közbenső szervezeti feladatokat lát el az alábbiakban 
részletezettek szerint, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK), a Miniszterelnökség és a 
Kormányhivatalok közötti megállapodás alapján. Az EMGA finanszírozásában, valamint az 
EMGA és az EMVA társfinanszírozásában megvalósított intézkedésekhez kapcsolódó, – az 
adminisztratív ellenőrzés folyamtatát meghatározó – jóváhagyott Végrehajtási és Helyszíni 
Ellenőrzési Kézikönyvekben (továbbiakban: VHK), valamint egyéb szakmai iránymutatásokban 
részletezett eljárásrend szerint, a MÁK nevében eljárva láthat el egyes, 

a. a kérelmek iratkezelésével, a kérelemben foglalt adatok, információk adminisztratív és 
helyszíni vizsgálatával (tényállás tisztázásával), 

b. a kifizetési igénylések vizsgálatával összefüggő adminisztratív és helyszíni vizsgálattal, 
c. nem elektronikus ügyintézés esetében a döntések közlésével, 
d. a jogorvoslati kérelmek feldolgozásával, 
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e. a Magyar Államkincstárt terhelő adatszolgáltatási feladatok támogatásával 
összefüggő feladatokat. 

b) A Főosztály végzi továbbá az alábbi feladatokat: 

a. az intézményi folyamatokkal összefüggő, a Főosztályt érintő szervezési, koordinációs és 
szabályozási feladatok ellátása, 

b. a külső és belső szervek által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos főosztályi szintű 
feladatok ellátása, 

c. a Főosztályt, illetve a Főosztály több szervezeti egysége munkájának összehangolását 
igénylő belső és külső tájékoztatási, adatszolgáltatási, feladat-monitoring, véleményezési 
feladatok ellátása, 

d. tájékoztatás adása a döntések előkészítésének támogatásához, 
e. részvétel a különböző tevékenységekhez kapcsolódó jelentések elkészítésében, 
f. a Főosztály ügyirat- és ügyfélforgalmának felügyelete, lebonyolítása, az iratanyag 

megfelelő tárolása és kezelése, postázással kapcsolatos feladatok ellátása, 
g. az irattárazási feladatok, valamint a Főosztály feladatkörébe tartozó iratkezelési 

feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, 
h. részvétel egyes kézikönyvek, formanyomtatványok előkészítésében, véleményezésében. 

 
III.1.1.  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya  

a) ellátja az EMGA és az EMVA nem beruházás jellegű jogcímeivel kapcsolatos 
kérelemkezelési feladatokat, 

b) ellátja a feladatkörébe rendelt a végrehajtás tekintetében alapvetően normatívnak minősülő 
támogatási jogcímeivel kapcsolatos kérelemkezelési feladatokat, 

c) ellátja az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó kérelemkezelési 
feladatokat, 

d) ellátja az Európai Unió intervenciós intézkedéseihez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 
e) ellátja a közvetlen támogatások kezelését, 
f) ellátja az egyes nemzeti költségvetésből biztosított támogatásokhoz és a nemzeti 

agrárkárenyhítési rendszerhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, 
g) ellátja a kísérő intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat, 
h) ellátja az Osztály által kezelt kérelmek számszaki és adminisztratív ellenőrzési feladatait,  
i) ellátja az Osztály által kezelt kérelmekhez kapcsolódó EMVA monitoring feladatokat, 
j) ellátja az ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos helyi feladatokat, 
k) végrehajtja a MePAR rendszerrel kapcsolatos helyi feladatokat, 
l) előkészíti a beérkező fellebbezések/kifogások felterjesztését, vagy javaslatot tesz a döntés 

saját hatáskörű módosítására, illetve elvégzi a saját hatáskörű módosításokhoz kapcsolódó 
kérelemkezelési feladatokat, 

m) ellátja a kérelemkezeléssel kapcsolatos jelentések készítését a MÁK illetékes szervezeti 
egységei részére, 

n) felkérés vagy megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 
előkészítésében, véleményezésében, 

o) közreműködik az auditok felkészülési folyamataiban és az auditok lebonyolításában, 
p) ellátja a főosztály ügyfélszolgálat feladatait, valamint a Call Center főosztályt érintő feladatait, 

beleértve az ügyfelek tájékoztatását, valamint a havi jelentések és forgalmi statisztikák 
elkészítését, 

q) együttműködik a megállapodás alapján feladatot ellátó társszervezetekkel, munkájukat 
tájékoztatással, képzéssel segíti, 

r) az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak 
irattári előkészítése, 

s) megválaszolja az Osztályt érintő megkereséseket, adatszolgáltatás iránti kérelmeket. 
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III.1.2.  Helyszíni Ellen őrzési Osztály  

a) ellátja az EMVA jogcímekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat, 
b) ellátja az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési 

feladatokat, 
c) ellátja az Európai Unió intervenciós intézkedéseivel kapcsolatos ellenőrzéseket,  
d) ellátja a közvetlen támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket, 
e) ellátja a kísérő intézkedések ellenőrzését, 
f) ellátja az egyes nemzeti költségvetésből biztosított támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni 

ellenőrzési feladatokat, 
g) rögzíti a helyszíni ellenőrzés adatait az IIER-ben, 
h) ellátja az AVOP monitoring tevékenységhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokat a 

vonatkozó végrehajtási kézikönyvben foglaltak szerint, 
i) kapcsolatot tart a helyszíni ellenőrzésen részt vevő szakértőkkel, 
j) maradéktalanul végrehajtja az auditokkal, a külső és belső ellenőrzések - Osztályra 

vonatkozó - megállapításai nyomán készült intézkedési terveket, 
k) helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos jelentéseket készít a MÁK illetékes szervezeti egységei 

részére, 
l) a helyszíni ellenőrzés adatait szükség szerinti rögzíti a FAIR rendszerben, 
m) felkérés/megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 

előkészítésében, véleményezésében, 
n) végrehajtja a VP keretében meghirdetett intézkedések keretében benyújtott kérelmekhez 

kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokat, 
o) az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak 

irattári előkészítése, 
p) ellátja az EMVA keretében meghirdetett intézkedésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

 
III.1.3. Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelé si Osztálya 

a) ellátja a Vidékfejlesztési Program jogcímeivel kapcsolatos kérelemkezelési feladatokat, 
b) ellátja a feladatkörébe rendelt Vidékfejlesztési Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos 

kérelemkezelési feladatokat, 
c) ellátja a feladatkörébe rendelt Vidékfejlesztési Program jogcímeihez kapcsolódó 

változáskezelési feladatokat, 
d) ellátja a feladatkörébe rendelt Vidékfejlesztési Program kifizetési jogcímeivel kapcsolatos 

kérelemkezelési feladatokat, 
e) előkészíti a beérkező fellebbezések/kifogások felterjesztését, vagy javaslatot tesz a döntés 

saját hatáskörű módosítására, illetve elvégzi a saját hatáskörű módosításokhoz kapcsolódó 
kérelemkezelési feladatokat, 

f) ellátja a kérelemkezeléssel kapcsolatos jelentések készítését a MÁK illetékes szervezeti 
egységei részére, 

g) felkérés vagy megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 
előkészítésében, véleményezésében, 

h) ellátja az Osztály által kezelt kérelmek számszaki és adminisztratív ellenőrzési feladatait, 
i) közreműködik az auditok felkészülési folyamataiban és az auditok lebonyolításában, 
j) közreműködik a főosztály ügyfélszolgálat feladatainak ellátásában, 
k) együttműködik a megállapodás alapján feladatot ellátó társszervezetekkel, munkájukat 

tájékoztatással, képzéssel segíti, 
l) az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak 

irattári előkészítése, 
m) megválaszolja az Osztályt érintő megkereséseket, adatszolgáltatás iránti kérelmeket. 
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III.2. Munkafolyamatok  
 

III.2.1.  Általános ügyiratkezelés  
 

III.2.1.1. Érkeztetés 
 

i. A Főosztály ügyviteli referense érkezteti a Főosztályhoz papír alapon érkező kérelem és 
pályázat típusú iratokat, majd iktatás után szkennelik és az érintett osztály felé továbbítják. Az 
elektronikusan érkező kérelmeket az informatikai rendszerből kapott értesítő táblázatok alapján 
kell iktatni. 

ii. A főosztályvezető a Főosztályra érkező egyéb iratok esetében (azaz nem kérelem és nem 
pályázat típusú irat esetén) az átvételt követően az Iratkezelési Szabályzatnak (továbbiakban: 
ISZ) megfelelően a hatályos SzMSz szerinti munkamegosztásnak megfelelően közvetlenül az 
érintett osztály vezetőjére - vagy a közvetlen irányítása alatt álló munkatársra - szignálja az 
iratot.  

iii. Az osztályvezető haladéktalanul intézkedik - a hatályos SzMSz és a munkaköri leírásoknak 
megfelelően - a kérelem, illetve az irat ügyintézőre történő kiszignálásáról. A Főosztályvezető 
szignálását megváltoztatni csak előzetes vezetői jóváhagyást követően lehet. 

 
III.2.1.2. Ügyintézés 

 
i. Az ügyintéző a jogszabályok, a hatályos SzMSz, a munkaköri leírások, a végrehajtási 

kézikönyvek, a munkavégzésre vonatkozó egyéb szabályok figyelembe vételével, valamint a 
vezetői utasítások szerint és jelen ügyrend alapján önállóan látja el a részére meghatározott 
feladatokat. 

ii. Az ügyintéző a kérelmeket - jogszabály, közlemény vagy eljárási szabály eltérő rendelkezése 
hiányában - érkezési sorrendben, illetve a határidők figyelembe vételével intézi. 

iii. Az ügyintéző munkája során megteszi a szükséges közbenső intézkedéseket (adatok, 
dokumentumok, előzményi vagy kapcsolódó iratok beszerzése, megbeszélés, egyeztetés), 
ennek érdekében közvetlen kapcsolatot tart az érintett személyekkel, szervezeti egységekkel, 
illetve szervekkel. A szóbeli tájékozódás vagy intézkedés lényegét - dátummal és aláírással 
ellátva - az irat aktafedelére, az erre rendszeresített elektronikus felületre vagy a jogcím 
specifikus, erre a célra rendszeresített iratra köteles felvezetni. 

iv. Az ügyintéző az intézkedés tervezetét az iratkezelési szabályzat előírásainak és a kimenő 
iratokra vonatkozó formai követelményeknek megfelelően készíti el és azt láttamozás és 
jóváhagyás végett bemutatja a közvetlen vezetőnek. Elektronikus irat esetén a láttamozás 
történhet elektronikus levél formájában is. 

v. Azon iratokat, okiratokat, amelyek tekintetében a kiadmányozási jog a MÁK elnökét vagy a 
kormánymegbízottat illeti meg (azaz a kiadmányozási jog nem került delegálásra alsóbb vezetői 
szintre), a Főosztályvezető láttamozza, majd a MÁK elnökének vagy a kormánymegbízottnak 
belső posta vagy elektronikus levél útján továbbítja. 

 
III.2.1.3. Ellenőrzés 
 

i. Az ügyintézés folyamata alatt az illetékes vezető bármikor szúrópróbaszerűen vezetői 
ellenőrzést tarthat. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés vonatkozhat egy 
adott kérelem elbírálásának jogszerűségére, a szervezeti egység egy-egy munkafolyamatának 
részletes ellenőrzésére, illetve a teljes végrehajtási folyamat ellenőrzésére. Eljárási szempontból 
ez a VHK-ban, ügyrendben és a szervezeti egység működésére vonatkozó egyéb szabályokban 
(jogszabályokban) megfogalmazottak betartásának ellenőrzését, a szabálytalanságok okainak 
megállapítását, orvoslására tett intézkedéseket, szükség esetén a szabályok módosításának 
kezdeményezését jelenti. 
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ii. A Főosztály vezetője és ügyintézői saját munkájuk végrehajtását is ellenőrzik önellenőrzés 
keretében.  

iii. A Főosztály vezetőjének ellenőrzési feladatai kiterjednek a munkafegyelem betartására is.  
iv. A nyomon követés érdekében az ellenőrzés tényét és eredményét írásban kell dokumentálni. 

 
III.2.1.4. Postázás, irattárba helyezés 

 
i. Papír alapú dokumentum kezelés esetén a Főosztály által elintézett iratok továbbításáról - az 

ügyintézőnek, vagy a vezetőnek az akta fedelére történő írásbeli jelzése alapján - az ügyviteli 
referens gondoskodik. Elektronikus ügyintézés esetén a folyamatot az IIER szabályozza. 

ii. A további intézkedést nem igénylő, valamint az elintézett iratokat - az ügyintézőnek az akta 
fedelére tett írásbeli jelzése alapján - az ügyviteli referens vagy ügykezelő a kézi (átmeneti) 
irattárba helyezi a Kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint. 

iii. A kipostázásra kerülő példányokat a Főosztály ezzel megbízott ügyviteli referens vagy 
ügykezelője fogadja a Főosztály többi szervezeti egységétől, majd az iratkezelési szabályzatnak 
megfelelően gondoskodik a postázásról. 

iv. Végleges irattárba csak lezárt ügyirat kerülhet, mely szabványos irattári dobozban van tárolva, 
irattári tételszámmal el van látva, tartozik hozzá az irattári doboz tartalmát leíró tételes 
iratjegyzék. Továbbá az irattári dobozon fel van tüntetve a keletkezés, a lezárás és a selejtezés 
éve, az intézkedés pontos megnevezése és az irattárazó szervezeti egység, illetve az irattári 
doboz egyedi sorszámmal van ellátva.  

v. A le nem zárt iratok a kézi (átmeneti) irattárban tárolandóak. 
vi. A selejtezhető (megsemmisítendő) iratmennyiséget - ide értve az előrehozott selejtezésben 

érintett iratokat is - minden év első negyedévében felül kell vizsgálni, és amennyiben van rá 
mód, az első félév során selejtezni kell.  

vii. A Főosztálynak olyan irattári nyilvántartást kell vezetnie, hogy a lejárati idők alapján könnyen 
megállapítható legyen a jövőbeli selejtezési ütemezés is. 
 

III.2.2.  Helyszíni ellen őrzés általános szabályai  
 

i. A helyszíni ellenőrzési osztályok munkavégzésének általános szabályait a MÁK területi 
ellenőrzésért felelős szervezeti egysége (a továbbiakban: TEFO) által elkészített Helyszíni 
Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: HEK) tartalmazza. Ezen felül a TEFO az egyes konkrét 
jogcímekben elvégzendő helyszíni vizsgálatokhoz ellenőrzési segédleteket készítenek és 
gondoskodnak azok aktualizálásáról. 

ii. Az i) pontban hivatkozott dokumentumok alapján az ellenőr feladata, hogy a kérelemben foglalt 
adatokat részletesen tanulmányozza, ezzel előre felkészülve a területen végrehajtandó 
munkafázisokra, elvégezve azok logikai rendszerezését, a munkafolyamat idő-tevékenység 
optimalizálását.  

iii. Az ellenőr tájékozódik a kérelmező előző évi tevékenységéről, pályázói múltjáról, annak 
érdekében, hogy az esetleges változásokat, eltéréseket fokozott ellenőrzés alá tudja vonni. A 
közvetlen vezetés felügyelete és koordinációja mellett az ellenőr előkészíti az eljárás jogszerű 
lefolytatásához szükséges teljes dokumentációt. Megtesz mindent annak érdekében, hogy az 
ellenőrzési tevékenység során a jogszabályoknak, egyéb utasításoknak megfelelően, az ügyfél 
csakis szükséges mértékű akadályozása mellett, szakszerűen, az ellenőrzés célját 
maradéktalanul megvalósítva tudjon eljárni. 

iv. A MÁK delegált feladatok szervezéséért felel ős szervezeti egységének szerepe a helyszíni 
vizsgálatok folyamatában: 

a. továbbítja a TEFO által elkészített, helyszíni ellenőrzések elrendelését tartalmazó 
felkéréseket az érintett főosztályok vezetői részére, 

b. engedélyezi az illetékességi területen kívüli helyszíni vizsgálatok elvégzését (a 
helyszíni vizsgálatok megkezdését megelőzően), 

c. munkacsúcsok és egyenlőtlen munkaterhelés esetén a TEFO-val együttműködve 
megszervezi az erőforrás/feladat átcsoportosításokat. 
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III.2.3.  Ügyfélszolgálati tevékenység 

 
i. Az ügyfélszolgálati feladatok ellátását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív 

Támogatások Kérelemkezelési Osztálya biztosítja, ezen osztály vezetőjének feladata e 
tevékenységek koordinálása. 

ii. A Főosztályon elvárás, hogy egy fő telefonos és egy fő személyes ügyfélszolgálatot ellátó 
munkatársat kell biztosítani (az ügyfélfogadó térben az ügyfélfogadási időben egy munkatársnak 
mindig jelen kell lennie és a munkaközi szünet idejére is helyettesről kell gondoskodnia, aki 
legalább az ügyféltér felügyeletét ellátja). 

 

IV. FEJEZET 

SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐINEK, ÁLLAMI TISZTVISEL ŐINEK, ÁLLAMI  

ÜGYKEZELŐINEK ÉS MUNKAVÁLLALÓINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 

 

  IV.1. Főosztályvezet ő 

 
a)  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 

főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és 
felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 

b)  A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 
megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a kormányhivatal 
kiadmányozási szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási  jogot. 

c)  Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 
d)  A  Főosztályon belül  felelős  az  egységes  szakmai követelményrendszer érvényesítéséért. 
e) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
f) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
g) Közreműködik a Főosztályon dolgozók feladatainak meghatározásában. 
h) Részt vesz a kormányhivatal SzMSz-ében meghatározott értekezleteken és a munkakörébe 

tartozó kötelező képzéseken, továbbképzéseken. 
 

IV.2. Főosztályvezet ő-helyettes  
 

a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 
főigazgatótól, igazgatótól, főosztályvezetőtől kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztályát, és 
felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 

b) A főosztályvezető helyetteseként a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben gyakorolja  a 
kormánymegbízott által a főosztályvezető részére – a kormányhivatal kiadmányozási 
szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 

c) Ellenőrzi és szignálja az Osztály által készített és a kormánymegbízott, főigazgató, 
igazgató, főosztályvezető által  kiadmányozott iratok, szakmai munkaanyagok tervezeteit. 

d)  Szervezi és ellenőrzi az Osztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 
e) Javaslatot tesz a főosztályvezető felé az Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi 

döntések meghozatalára. 
f) Közreműködik az Osztályon dolgozók feladatainak meghatározásában. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató, 

főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
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IV.3. Osztályvezet ő 
 

a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 
főigazgatótól, igazgatótól, főosztályvezetőtől kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti 
a Helyszíni Ellenőrzési Osztályt, és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 

b) Ellenőrzi és szignálja az Osztály által készített és a kormánymegbízott, főigazgató, 
igazgató, főosztályvezető által  kiadmányozott iratok, szakmai munkaanyagok tervezeteit. 

c) Szervezi és ellenőrzi az Osztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 
d) Javaslatot tesz a főosztályvezető felé az Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi 

döntések meghozatalára. 
e) Közreműködik az Osztályon dolgozók feladatainak meghatározásában. 
f) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató, 

főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 

IV.4. Ügyintéz ő 
 

Valamennyi ügyintéző a tevékenységét a jogszabályokban, az SzMSz-ben, egyéb belső 
szabályzatokban, az ügyrendben, a munkaköri leírásában valamint a vezetői utasításokban foglaltak 
szerint végzi. 

 
Szakmai feladatai körében: 

a)  a kérelmeket − jogszabály, közlemény vagy eljárási szabály eltérő rendelkezése hiányában − 
érkezési sorrendben, illetve a határidők figyelembe vételével intézi; 

b) munkája során megteszi a szükséges közbenső intézkedéseket (adatok, dokumentumok, 
előzményi vagy kapcsolódó iratok beszerzése, megbeszélés, egyeztetés), ennek érdekében 
közvetlen kapcsolatot tart az érintett személyekkel, szervezeti egységekkel, illetve szervekkel. A 
szóbeli tájékozódás vagy intézkedés lényegét - dátummal és aláírással ellátva - az irat 
aktafedelére, az erre rendszeresített elektronikus felületre vagy a jogcím specifikus, erre a célra 
rendszeresített iratra köteles felvezetni; 

c) az intézkedés tervezetét az iratkezelési szabályzat előírásainak és a kimenő iratokra vonatkozó 
formai követelményeknek megfelelően készíti el és azt láttamozás és jóváhagyás végett 
bemutatja a közvetlen vezetőnek. Elektronikus irat esetén a láttamozás történhet elektronikus 
levél formájában is. 

d) munkaterületén felelős az ágazati célkitűzések, a munka- és ellenőrzési tervben foglaltak 
megvalósulásáért, a határidők betartásáért, 

e) kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint a 
munkacsoport munkájában, 

f)   részt vesz a munkakörébe tartozó képzéseken, továbbképzéseken. 
 

IV.5. Állami ügykezel ő 
 

Valamennyi ügykezelő tevékenységét a jogszabályokban, az SzMSz-ben, egyéb belső 
szabályzatokban, az ügyrendben, a munkaköri leírásában valamint a vezetői utasításokban foglaltak 
szerint végzi. Ezen belül: 

a) papír alapú dokumentum kezelés esetén gondoskodik a Főosztály által elintézett iratok 
továbbításáról; 

b) irattárba helyezi a további intézkedést nem igénylő, valamint az elintézett iratokat az 
Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint; 

c) fogadja a kipostázásra kerülő példányokat a Főosztály szervezeti egységeitől, majd az 
iratkezelési szabályzatnak megfelelően gondoskodik a postázásról. 
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 V. FEJEZET 

SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐINEK, ÁLLAMI TISZTVISEL ŐINEK, 

 ÁLLAMI  ÜGYKEZELŐINEK ÉS MUNKAVÁLLALÓINAK HELYETTERSÍTÉSI RENDJE  
 
 

V.1. Főosztályvezet ő 

A főosztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes helyettesíti. 
 

V.2. Főosztályvezet ő-helyettes  

A főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítést a Helyszíni Ellenőrzési Osztály vezetője, ennek hiányában a munkaköri leírásában 
megbízott állami tisztviselő látja el. 

 
V.3. Osztályvezet ő 

Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a munkaköri leírásában megbízott ügyintéző 
helyettesíti. 

 
V.4. Ügyintéz ő 

A Főosztály valamennyi ügyintézőjének helyettesítési rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

V.5. Állami ügykezel ő 

A Főosztály valamennyi ügykezelőjének helyettesítési rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
 

VI. FEJEZET 

MŰKÖDÉSI REND 
 
 

VI.1. A feladatok végrehajtása, a munkaterv készíté se 

a) A főosztályvezető a jogszabályok és a Kormányhivatal SzMSz-ének keretei között 
meghatározza a Főosztály munkatervét, ellenőrzési tervét.  

b) A főosztályvezető szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok 
végrehajtását, a Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer 
érvényesítéséért. 

 
VI.2. Belépéssel kapcsolatos jogosultságok  

a) A munkavállalókra vonatkozóan a Főosztály nyílt és zárt munkaterületeire való belépés és ott 
tartózkodás szabályait, továbbá ehhez kapcsolódóan az elektronikus (proximity) belépőkártya 
jogosultsági szintjeinek beállítására vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos biztonsági 
szabályzat tartalmazza. 

b) Amennyiben a munkavállaló elektronikus belépőkártyája a belépéshez nem áll rendelkezésre (pl. 
otthon hagyta), a Főosztály épületében való tartózkodáshoz vendégkártyát igényel a 
Főosztályvezető által meghatározott személytől.  

c) A Főosztályra érkező külső személyek a Főosztály vezetője által meghatározott rend szerint 
léphetnek be a Főosztály épületébe azzal, hogy állandó kíséretükről a Főosztály területén belül 
gondoskodni kell. 

d) A Kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója és igazgatója részére a Főosztály 
épületébe történő belépéshez állandó belépőkártya biztosított. 
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VII. FEJEZET 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE  
 
 

VII.1. Általános munkarend 
 

a) A Főosztály munkarendjét és a rendkívüli munkavégzés szabályait, valamint a munkaidő 
nyilvántartására vonatkozó szabályokat a Kormányhivatal mindenkor hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. 

 
b) A munkaidő nyilvántartása elektronikusan vezetett jelenléti íven történik, amelyben rögzíteni kell 

az érkezés és távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb 
okból történő távollét időtartamát. Az elektronikusan vezetett jelenléti ívet hó végén kell 
kinyomtatni és aláírni. 

 
VII.2. Ügyfélfogadás rendje 
 

Hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-16.00 

Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-16.00 

Szerda: 9.00-12.00 

Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00 

Péntek: 9.00-12.00 
 
 
 

VIII. FEJEZET 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
 

Az Ügyrendben foglaltakat az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály valamennyi állami 
tisztviselője, állami ügykezelője, munkavállalója köteles megismerni és betartani. 
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Függelékek  
 
 

1. számú függelék: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
2. számú függelék: Érzékeny munkakörök 
3. számú függelék: Az önálló szervezeti egység munkaköreinek felsorolása 
4. számú függelék: Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály adatai, azok szervezeti 
egységek közötti megoszlása 
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1. számú függelék  

 
 
 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munk akörök: 
 

1.   főosztályvezető 

2.   főosztályvezető-helyettes 

3.   osztályvezető 

4.   helyszíni ellenőr 
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2. számú függelék  
 
 
 

Érzékeny munkakörök:  
 
 

1.   kérelemkezelési szakreferens, 

2.   helyszíni ellenőr, 

3.   Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya vezetője, 

4.   Helyszíni Ellenőrzési Osztály vezetője, 

5.   Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya vezetője. 
 
 

A nemzetbiztonsági ellenőrzést a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. évi törvény, 

valamint az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági 

ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről 

szóló 97/2015. (IV.10.) Korm. rendelet alapján a következő munkakörök esetében kell lefolytatni: 
 
 

1.   főosztályvezető, 

2.   főosztályvezető-helyettes. 



14  

3. számú függelék 
 

A Főosztály munkaköreinek felsorolása:  
 
 

1.)   főosztályvezető 

2.)  főosztályvezető-helyettes 

3.)  osztályvezető 

4.)  kérelemkezelési szakreferens 

5.)  helyszíni ellenőr 

6.)  helyszíni ellenőrzési referens 

7.)  informatikus 

8.)  ügyviteli referens 
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4. számú függelék 
 
 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató F őosztály létszámadatai, azok szervezeti egységek 

közötti megoszlása 

 

Az SZMSZ szerinti engedélyezett létszám: 60 fő. 

 

Főosztályvezető 1 fő 

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya:   27 fő 

főosztályvezető-helyettes:  1 fő 

ügyintéző/ügykezelő:  26 fő 

 

Helyszíni Ellen őrzési Osztály:  16 fő  

osztályvezető:  1 fő 

ügyintéző/ügykezelő: 15 fő 

 

 

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztál ya:  16 fő 

 

osztályvezető: 1 fő 

ügyintéző/ügykezelő:   15 fő 

 
 
 



 

2. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI F ŐOSZTÁLYÁNAK  

 

ÜGYRENDJE 

 

 



 

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLYÁNAK 

ÜGYRENDJE 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ Az ügyrend szabályozza a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 
személyi állományával, vezetőjével, szervezeti felépítésével, feladatkörével és működésével 
kapcsolatos kérdéseket. 

 

1. A szervezeti egység adatai 

2.§ A Főosztály megnevezése, címe: Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
Tel.: 66/540-690 
Fax: 66/322-622 
Elektronikus elérhetőség: titkarsag.nepeu@bekes.gov.hu 

 

2. Az ügyrend hatálya 

3.§ Az ügyrend a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: 
Főosztály) állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és munkavállalóira (a továbbiakban: munkatársak) 
terjed ki a teljeskörű feladat- és hatáskörük ellátása során. 

 

3. A szervezeti egység illetékessége 

4.§ A Főosztály illetékessége megegyezik a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) illetékességével. 

 

4. A szervezeti egység jogállása 

5.§ A Főosztály a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervén, azaz a 
Kormányhivatal szervezetén belül működő önálló szervezeti egység. Alapfeladatait az egészségügyi 
hatósági és igazgatási tevékenységről szóló, többször módosított 1991. évi XI. törvény szabályozza. A 
Főosztály feladatellátásának alapvető szabályait a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. 
rendelet) határozza meg.  

 

5.  A szervezeti egység bélyegz ői 

6.§ (1) A Főosztály körbélyegzője: középen tartalmazza Magyarország címerét, körben a Békés 
Megyei Kormányhivatal elnevezését és a „tisztifőorvos ” megnevezést, illetve a „nem tisztiorvosi” 
bélyegző a bélyegző sorszámát. 
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(2) A Főosztály iktató bélyegzője: négyzet alakú és rajta a Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya megnevezés, valamint az irat beazonosításához szükséges egyéb 
megjelölések (érkezés időpontja, ügyintéző, iktatószám stb.). 

(3) A bélyegzők használatáról a Kormányhivatal külön szabályzata rendelkezik.  
 

6. A szervezeti egység irányítása, felügyelete 
 
7.§ A Főosztályt a kormánymegbízott irányítja, a megyei tisztifőorvos vezeti és ellenőrzi a Főosztály 
munkáját, szakmai irányítója az emberi erőforrások minisztere, aki ezen jogkörét átruházta az 
egészségügyért felelős államtitkárra. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések 
szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár 
közreműködik. 
 
 

II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
 

1. A szervezeti egység vezetése, bels ő munkamegosztás 

8.§ (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. 
(XII.30.) MvM utasítás Melléklete 4 § (9) bekezdése alapján a Főosztály vezetője a megyei 
tisztifőorvos. 

(2) A megyei tisztifőorvost az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár 
egyetértésével a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. A megyei tisztifőorvos feletti munkáltató 
jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. 

(3) A Főosztály valamennyi állami tisztviselője és munkavállalója felett a kormánymegbízott gyakorolja 
a munkáltatói jogokat, a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint. 
 

2. Szervezeti felépítés 

9.§ A Főosztályon belül kettő osztály működik: Népegészségügyi Osztály és Járványügyi Osztály. 

 

3.Személyi állomány 

10.§ A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának létszámkerete: 19 fő. A 
létszám osztályonkénti felosztása a következők szerint alakul: 
 

Népegészségügyi Osztály:  10 fő 

Járványügyi Osztály    9 fő 

Összesen: 19 fő 

 

 

III. A SZERVEZETI EGYSÉG FELADATKÖRE 

 

1. Belső munkamegosztás 
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11.§ (1) A megyei tisztifőorvos 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a vezetőtől kapott utasítás és 
iránymutatás alapján vezeti és irányítja a Főosztály munkáját és felelős a Főosztály feladatainak 
ellátásáért,  
b) gyakorolja a Főosztályhoz, illetve a Főosztály vezetőjéhez címzett hatásköröket, a Főosztály 
nevében a kiadmányozási jogot,  
c) szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 
szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését,  
d) elkészíti a Főosztály állami tisztviselői és munkavállalói munkaköri leírását, 
e) évente, illetve a szakmai irányító miniszter által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket 
készít, adatokat közöl, 
f) a kormánymegbízott által meghatározott rendben, de legalább évente tájékoztatást ad a 
kormánymegbízott részére a Főosztály tevékenységéről,  
g) ellátja a Járványügyi Osztály osztályvezetői feladatait,  
h) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét,  
i) tagja a Megyei Védelmi Bizottságnak, valamint a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 
 

(2) Az osztályvezető  
a) vezeti a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott szervezeti 
egységet,  
b) a főosztályvezető távolléte, akadályoztatása esetén, helyettesítés keretében a 
kormánymegbízott nevében és megbízásából gyakorolja a kiadmányozási jogot, 

  c) meghatározza az ügyintézők, az ügykezelők és a fizikai alkalmazottak részletes feladatait, 
gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról,  
d) a megyei tisztifőorvost rendszeresen tájékoztatja az osztály tevékenységéről,  
e) a beosztott állami tisztviselőket tájékoztatja a vezetői értekezleten elhangzottakról, 
f) a szervezeti egység bármely alkalmazottjának utasítást adhat, illetve tőlük jelentést kérhet,  
g) előkészíti a szervezeti egység munkatervét, 
h) eljár minden olyan ügyben, amelyben a Főosztály vezetője eseti vagy állandó jelleggel 
megbízza.  

(3) A Főosztály ügyintézőjének feladatai: 

a) az ügyintéző feladata a Főosztály feladatkörébe tartozó ügy  érdemi döntésre való előkészítése, 
a végrehajtás szervezése, 
b) a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Főosztály állandó 
és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósulásáért. 

(4) A Főosztály ügykezelőjének feladatai: 

Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat 
a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok 
ismeretében és betartásával végzi. 
 
 

2. Szakmai feladatok 
 
12.§ A Népegészségügyi Osztály feladatköre: 
(1) A Népegészségügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a 
szakterületet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében. 
 
(2) A Népegészségügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 

a) Irányítja, szervezi és összehangolja a lakosság egészségének megtartására és a 
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betegségek megelőzésére, korai felismerésére irányuló népegészségügyi munkát, ennek 
érdekében együttműködik a gyógyító-megelőző hálózattal, a megyei vezető védőnővel és a 
megyei vezető ápolónővel. 
b) Figyelemmel kíséri az egészségmegőrzést, fejlesztést, valamint a betegségek megelőzését 
célzó, az intézet ajánlásával készült nyertes pályázatok sorsát és szakmai segítséget nyújt 
azok helyi megvalósításához. 
 

(3) A Népegészségügyi Osztály egészségfejlesztési és szűrési-koordinációs szakmai feladatai 
tekintetében: 

a) Igény esetén közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán 
szolgálatban résztvevő szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló 
felkészítésében. 
b) Az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 
népegészségügyi ismeretek terjesztését. 
c) Csatlakozik az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a 
továbbiakban: OTFHÁT) felügyelete alá tartozó főosztályok és az országos szakmai intézetek 
által meghirdetett programokhoz és azokat megyei szinten kezdeményezi. 
d) Igény szerint a helyes életvitel változtatás érdekében szakmailag támogatja a viselkedés-
módosító tréningprogramok bevezetését és szervezését. 
e) Szakmailag támogatja az első fokon dolgozó járási tisztifőorvosok, közegészségügyi-
járványügyi szakügyintézők és egyéb járási munkatársak egészségfejlesztési munkáját. 
f) Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programban és az Egészséges Magyarország 
2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglaltakkal összhangban a gyermek és a 
felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikó-faktorszűréseket kezdeményez. 
g) Támogatja a megye lakossága különböző veszélyeztetett korú csoportjainak szervezett 
prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor szűrését (testzsír, BMI, vércukor, testsúly, 
vérnyomás, derék/csípő hányados, kilélegzett levegő CO tartalma, lélegzet teszt). 
h) Célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, 
valamint civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek 
elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós 
adatait és annak befolyásolási lehetőségeit. 
i) Felkérésre gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (testsúly, 
testmagasság, testzsír, BMI, derék/csípő hányados, vérnyomás, kilélegzett levegő CO 
tartalma). 
j) Aktív részvétellel támogatja a nevelési-oktatási intézményben folyó egészségfejlesztési 
tevékenységeket, kiemelt figyelmet fordítva a testi és lelki egészség fejlesztésére, a 
mindennapos testmozgásra, a személyi higiéne területére, valamint a viselkedési függőségek, 
a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzésére. 
k) Facilitálja és felügyeli a megye területén a Veleszületett Rendellenességek Országos 
Nyilvántartásába és a Ritka Betegségek Országos Nyilvántartásába történő adatszolgáltatást. 
l) Ellenőrzi a behívási menetrend tervezését, elkészítését, figyelembe véve a szűrőegységek 
aktuális fogadókészségét. 
m) Koordinálja a megyében a népegészségügyi szűréseket, gondoskodik a havi, negyedéves, 
éves jelentések készítéséről. 
n) Gondoskodik a program kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról. Az optimális 
lakossági részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatokat épít ki a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 
o) Figyelemmel kíséri a szűrési tevékenységeknek a szakma szabályai szerint végzett 
folyamatos működését és időszakos teljesítményértékelését. 
p) Kapcsolatot tart a népegészségügyi szűrésben résztvevő radiológussal, patológussal, 
nőgyógyásszal. 
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q) Az OTFHÁT által elkészített és jóváhagyott, az onkológiai lakosságszűrés szakmai és 
szervezési irányelveit rögzítő szűrési protokollokat a helyi szükségletekhez, adottságokhoz és 
lehetőségekhez igazodó módon alkalmazza, és folyamatosan ellenőrzi azok végrehajtását. 
r) A szűrőtevékenységek előírásszerű és folyamatos működtetése érdekében folyamatos 
munkakapcsolatot létesít és tart fenn a szűrőtevékenységek végrehajtásában az 
egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein résztvevő egészségügyi intézményekkel és 
szakmai csoportokkal, beleértve a céllakosság motiválásában és a betegkövetésben szerepet 
játszó háziorvosi szolgálatot is, továbbá a szűrőegységek felelős szakmai vezetőivel. A 
végrehajtásban résztvevő egységek közötti szakmai és szervezési együttműködés 
előmozdítása útján elősegíti a program céljainak megvalósulását. 
s) Az Országos Szűrési Rendszer (OSZR) és az OSZR Kommunikációs Modul segítségével 
biztosítja a területi szűrési nyilvántartás működését. 
t) Emlő- és méhnyak szűrésnél biztosítja a behívó – visszahívó - követési rendszer 
működésének folyamatosságát. 
u) Háziorvosok részére a szűrésre meghívottak listájának küldése. 
v) Tanácsadót működtet anonim HIV szűrésre. 
w) A HaMIR (Halálozási és Megbetegedési Mutatók Információs Rendszere: a magyar 
népesség egészségi állapotának feltérképezése, elemzése) segítségével, információ/adat 
szolgáltatása a döntéshozók és a lakosság felé.  

 
(4) A Népegészségügyi Osztály ellátja továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, 
szakhatósági és egyéb feladatokat, így különösen 

a) eljár a járási hivatalok által hozott elsőfokú határozatok másodfokú elbírálásában, 
b) előkészíti az elsőfokú határozatok felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti 

intézkedéseket, 
c) nyilvántartásokat vezet, 
d) ellenőrzéseket végez, 
e) hatáskörében eljár közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések 

ügyében, 
f) jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, 
g) ellátja a járási hivatalok szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását, szakmai 

felügyeletét. 
 
(5) A Népegészségügyi Osztály közegészségügyi szakmai feladatai tekintetében: 

a) A megye területére kiterjedően vizsgálja a makro- és mikrokörnyezetből az emberek 
egészségét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló biológiai, fizikai és kémiai tényezők 
mindenkori állapotát, és az abban bekövetkezett változásokat (lakosság egészségére káros 
hatások), a környezetben bekövetkezett változásokat és feltárja a lakosságot érő ártalmak 
okait. 
b) Közreműködik a kedvezőtlen környezeti változások és ártalmak megelőzésében, a meglévő 
ártalmak csökkentésében és megszüntetésében. Ennek érdekében: 

ba) kezdeményezi az emberi szervezettel közvetlenül vagy közvetetten érintkezésbe 
kerülő környezeti tényezők vizsgálatát; 
bb) különös figyelmet fordít az egészségkárosodások kialakulásának megelőzésére, 
valamint az egyének, a közösségek és utódnemzedékek zavartalan fejlődését 
biztosító környezeti feltételek megteremtésére; 
bc) intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a közegészségügyi követelmények 
érvényre juttatása, valamint a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló 
felvilágosító tevékenység területén; 
bd) rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 
be) ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a 
közegészségügyi ártalmak elhárításához szükséges feladatokat. 
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(6) A Népegészségügyi Osztály település és környezet-egészségügyi feladatai tekintetében 

a) Vizsgálja és felügyeli: 
aa) települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 
során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
ab) a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 
követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a légszennyezettségi állapotot, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és 
elhelyezést, a hulladékok kezelését és elhelyezését, a temetkezést; 
ac) a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 

b) Feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a 
talaj, a felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, a kültéri levegő biológiai 
szennyezettségének (növényi pollen és gombaspóra) vizsgálatára; 
c) A laboratóriumi eredményeket minősíti, higiénés szakvéleménnyel ellátja; 
d) Az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a járási 
hivatalokat, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat; 
e) Közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített 
hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 
f) Az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető körülményekről a tömegtájékoztató 
eszközökön keresztül tájékoztatja a lakosságot; 
g) Az üzemeltetők által az úgynevezett humán vízhasználatokra vonatkozó nemzeti 
információs infrastruktúra (HUMVI) informatikai rendszerébe feltöltött önellenőrző eredmények 
validálása, nem megfelelő eredmények esetén folyamatok indítása. 

 
(7) A Népegészségügyi Osztály gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatai tekintetében: 

a) A gyermek- és ifjúság-egészségügy területén nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves 
életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság időszakos vagy állandó elhelyezésére, 
oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, szabadidő eltöltésére szolgáló 
intézményeket, létesítményeket; 
b) Javaslatot tesz az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, valamint 
az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során feltárt 
hiányosságok megszüntetésére. 

 
(8) A Népegészségügyi Osztály kémiai biztonsági feladatai tekintetében: 

a) A kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartását hatáskörében helyszíni 
ellenőrzések keretében vizsgálja; 
b) Szakmailag támogatja, koordinálja a járási népegészségügyi osztályok kémiai biztonsági 
szakterületen végzett munkáját; 
c) Ellátja a szakterület másodfokú feladatait; 
d) A felettes szakmai szerv által elrendelt rendkívüli ellenőrzésekkel kapcsolatos koordinációs 
feladatokat ellátja, összeállítja a meghatározott szakmai beszámolókat; 
e) A rendelkezésre álló adatok gyűjtésében, rendszerezésében, népegészségügyi 
vonatkozásainak elemzésében, valamint a lakosság tájékoztatásában a szakterületet érintő 
esetekben koordinátori feladatokat lát el; 
f) Feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 
társosztályokkal, szervekkel; 
g) Megkeresésre oktatásokat, tanfolyamokat, előadásokat tart.  

 
(9) A Népegészségügyi Osztály élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatai tekintetében: 

a) Vizsgálja: 
aa) a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását; 
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ab) az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat és 
elősegíti leküzdésüket; 

b) Végzi és felügyeli: 
ba) a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai készítmények, étrend-
kiegészítők előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba 
hozatalának helyszíni ellenőrzését; 
bb) az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 
ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

c) Ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges 
hatósági intézkedéseket; 
d) Szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
e) Tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
f) Vizsgálja a fekvőbeteg-gyógyintézet betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést – a 
rendszeres diétát, a speciális diétát és az enterális szondatáplálást is beleértve – és a 
fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést tápanyagszámítással, biokémiai 
elemzéssel. 
 

13.§ A Járványügyi Osztály feladatköre: 
(1) A Járványügyi Osztály védőoltással kapcsolatos feladatai körében 

a) gondoskodik az oltóanyagok beszerzéséről, előírásszerű tárolásáról, nyilvántartásáról és 
felhasználásáról, 

b) vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 
megszüntetéséről, 

c) a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, 
d) ellenőrzi az oltóhelyek védőoltásokkal kapcsolatos munkáját, valamint a népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási hivatalok védőoltásokkal kapcsolatos tevékenységét, 
e) kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket, 
f) működteti a Nemzetközi Oltóhelyet, térítés ellenében végzi a külföldre történő kiutazás miatt 

szükséges oltást – az 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § (6) bekezdésének t) pontja alapján – 
és tanácsadást, 

g) a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve végzi a halottvizsgálati bizonyítványok 
validálását. 

 
(1a) Az adott évi védőoltási tevékenységre vonatkozó feladatok gyakorlati végrehajtásához 
szükséges ismereteket az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár által 
évente kiadott, az adott év védőoltási tevékenységére vonatkozó módszertani levele (a 
továbbiakban: VML) határozza meg. 

 
(2) Járványügyi vizsgálatok tekintetében, a fertőző beteg bejelentése alapján vagy más módon 
tudomására jutott minden esetben köteles járványügyi vizsgálatot végezni a járási népegészségügyi 
osztály, amely feladatokat a Főosztály magához vonhatja, ha 

a) sürgősséggel jelentendő betegségről vagy annak gyanújáról, 
b) Magyarországon, illetve az Európai Unió területén felügyelet alá vont, kiemelt járványügyi 

jelentőségű fertőzésről, fertőző betegségről vagy annak gyanújáról, 
c) hatósági intézkedést igénylő fertőző betegségről, 
d) az átlagosnál nagyobb számban, súlyosabb formában jelentkező fertőző betegségről, 
e) ismeretlen kórokú, de feltehetően fertőző jellegű megbetegedésekről szerez tudomást. 

A megbetegedések halmozódása alapján felismert és bejelentett vagy felderített járvány esetén 
meg kell kísérelni a járvány kórokozójának, fertőző forrásának és a terjesztő tényezőjének a 
meghatározását és bizonyítását laboratóriumi és epidemiológiai-statisztikai módszerrel. 
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(3) A fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében minden orvos és egyéb 
egészségügyi dolgozó köteles az általa gyógykezelt, ápolt, ellátott fertőző betegnek és a beteg 
környezetében élő személyeknek a fertőző betegségek és járványok megelőzése céljából minden 
szükséges utasítást és felvilágosítást a hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek alapján megadni.  
A főosztály 

a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti a kormányhivatal által felügyelt 
járványügyi eseményeket,  

b) helyszíni járványügyi vizsgálatot végez,  
c) felügyeli a járási hivatal fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét,  
d) intézkedik a fertőzés terjedésének megakadályozásának érdekében,  
e) gondoskodik a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének feltételeiről,  
f) gondoskodik a fertőzés megelőzésének, terjedésének leküzdéséhez szükséges anyagokról, 

eszközökről,  
g) ellenőrzi a fekvőbeteg-gyógyintézetekben az elkülönítés körülményeit, szükség esetén 

járványkórház(-osztály) működését rendeli el,  
h) előzetes, időszakos és zárójelentést küld a kiemelt járványügyi jelentőséggel bíró járványosan 

előforduló fertőző betegségekről, járványokról az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős 
helyettes államtitkárnak. 

  
(4) Összefoglaló és időszakos jelentések körében a járványokra vonatkozó előzetes és időszakos 
adatokat a Főosztály a központi fertőzőbeteg-adatbázisba rögzíti, és folyamatosan karbantartja. A 
járvány lezajlását követően zárójelentést küld a Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály 
részére. A Főosztály a beérkezett adatok alapján heti, havi és éves összefoglaló jelentést készít a 
fertőző betegségek, illetve fertőző betegek számának alakulásáról. 
 
(5) A nyilvántartások és az időszakos jelentések pontosítása körében 

a) a nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében a Főosztály 
felhívására a betegellátó közöl minden rendelkezésére álló, a bejelentett fertőző betegséggel 
összefüggő adatot. 

b) A Főosztály a tudomására jutott írásbeli adatok alapján hivatalból helyesbíti az egyes fertőző 
betegségekkel kapcsolatos eredetileg jelentett, de utóbb tévesnek bizonyult adatokat, 
amennyiben a betegellátó ezt felszólítás ellenére sem tette meg. A helyesbítés határideje a 
tárgyévet követő év január 31. napja. 

 
(6) A fertőző betegek kötelező orvosi vizsgálata és gyógykezelése: 
A fertőző betegség vagy annak gyanúja esetén a betegség és a fertőzőképesség megállapításához 
szükséges, a bejelentendő fertőző megbetegedések esetén a járványügyi érdekből kötelező 
laboratóriumi vizsgálatokat minden esetben el kell végeztetni. 
 
(7) A járványügyi elkülönítés:  

a) Elsősorban fekvőbeteg-gyógyintézet fertőző vagy infektológiai osztályán kell elkülöníteni azt a 
fertőző beteget is, akinél ezt a többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú 
melléklet ugyan nem írja elő, azonban otthonában, illetve tartózkodási helyén (szállás, kórházi 
osztály) a járványügyi követelményeknek megfelelően nem lehet elkülöníteni, illetve 
alapbetegsége miatt igényel kórházi kezelést. 

b) Otthoni elkülönítés esetén meg kell tiltani a beteg lakásából (háztartásából) élelmiszerek, 
italok, élvezeti cikkek és általában olyan anyagok, tárgyak kivitelét, amelyek a fertőzés 
terjedését elősegíthetik. 

 
(8) Járványveszély vagy járvány esetén a középfokú oktatási intézmények, szakmunkástanuló 
intézetek (iskolák), tanműhelyek, nevelőotthonok, nevelőintézetek, gyermek- és ifjúságvédő 
intézetek, egészségügyi intézmények osztályainak vagy részlegeinek működésének korlátozását 
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vagy bezárását, továbbá a helyközi személyforgalom, élőállat vagy személyszállítás korlátozását, 
megtiltását a Főosztály végzi 
 
(9) Egészségügyi kártevők elleni védekezés 

a) A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb 
ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a 
továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának 
megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a 
továbbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kell.  

b) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges 
rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa 
(bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a 
továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni. 

c) Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton csak a kormányhivatal engedélyével 
juttatható ki a környezetbe.  

d) Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás egészségügyi gázmester szakmai 
irányításával végezhető.  

e) A légi úton történő szúnyoglárvairtáshoz entomológiai szakképzettséggel rendelkező 
személy részvétele is szükséges.  

f) Az engedélyes köteles a kezelések tényleges időpontját és helyét a kormányhivatalnak az 
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben meghatározottak 
szerint bejelenteni.  

g) Földi járműről melegköd-képzéssel vagy hidegköd-képzéssel vagy ULV-eljárással történő 
szúnyogirtás csak a külön jogszabály alapján vagy az egészségügyi kártevőirtó 
tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet alapján kiadott egészségügyi kártevőirtó 
tevékenységi engedély birtokában végezhető. A földi járműről végzett szúnyogirtást a 
kezelést megelőző 24 órával a kezelés helye szerint illetékes járási hivatalnak be kell 
jelenteni. A bejelentésben közölni kell a kezelendő terület helyét és nagyságát, a 
szúnyogirtás kezdetének és befejezésének időpontját, az alkalmazásra kerülő irtószert, a 
kijuttatás módját, valamint a kezelésre jogosult szakképzett személy nevét.  

  

(10) A Főosztály fertőző betegekkel és környezetükkel, valamint a járványok megelőzésével 
kapcsolatos feladatai: 

a) A fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében az országos tisztifőorvosi 
feladatokért felelős helyettes államtitkár normatív utasításban határozza meg az ÁNTSZ, a 
Népegészségügyi Főosztályok által a járványügyi ellenőrzési és felügyeleti tevékenységük 
gyakorlása során érvényesítendő ellenőrzési szempontokat, valamint e tevékenységük ellátásához 
szükséges, a fertőző betegségek és járványok epidemiológiájára, megelőzésére, a szükséges 
laboratóriumi vizsgálatokra, a diagnózis megállapítására, a kezelésre, valamint a fertőző 
betegekkel és környezetükkel kapcsolatos feladatokra vonatkozó ismereteket és információkat. 

b) A Főosztály: 

ba) az észlelő orvosok bejelentéseiben és a mikrobiológiai laboratóriumok jelentéseiben 
szereplő adatokat ellenőrzi, ha szükséges, saját adataival kiegészíti, pontosítja, véglegesíti, 
feldolgozza és elemzi, 
bb) helyszíni járványügyi vizsgálatot végezhet 
bc) felügyeli a kezelőorvos beteggel és környezetével kapcsolatos tevékenységét, 
bd) intézkedik a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében, 
be) gondoskodik a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének feltételeiről, 
bf) gondoskodik a fertőzés terjedésének, megelőzésének leküzdéséhez szükséges anyagokról, 
eszközökről, 
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bg) eseményekről előzetes, időszakos és zárójelentést küld a Kórházhigiénés és Járványügyi 
Felügyeleti Főosztály részére. A vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti a 
Népegészségügyi Főosztály által felügyelt járványügyi eseményeket, 
bh) felügyeli a járási népegészségügyi osztályok fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét, 
bi) ellenőrzi a fekvőbeteg-gyógyintézetekben az elkülönítés körülményeit, szükség esetén 
járványkórház(-osztály) működését rendeli el, 
bj) előzetes, időszakos és zárójelentést küld a kiemelt járványügyi jelentőséggel bíró 
járványosan előforduló fertőző betegségekről, járványokról az országos tisztifőorvosi 
feladatokért felelős helyettes államtitkárnak és a Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti 
Főosztálynak. 

 
c) A Főosztály  a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatai körében  

ca) irányítja és ellenőrzi a járási népegészségügyi osztályok fertőtlenítéssel kapcsolatos 
tevékenységét, indokolt esetben megadja ehhez a szükséges segítséget, és a 
fertőtlenítések ellenőrzésében a szükséges mértékben részt vesz; 
cb) kórházban, rendelőintézetben folyó fertőtlenítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült 
nehézségek, vagy különleges feladatok megoldásában szakmai segítséget nyújt a kórházi 
(rendelőintézeti) higiénikusoknak; 
cc) tanfolyamok szervezésével (fertőtlenítő tanfolyam, sterilizáló tanfolyam) vagy más 
alkalmas módon gondoskodik a fertőtlenítést végző dolgozó kiképzéséről és 
továbbképzéséről; 
cd) nyilvántartja a fertőtlenítőszereket és eszközöket, és ezekről - a beszámoló rendszerben 
foglalt előírás szerint - összesítő jelentést küld az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős 
helyettes államtitkárnak; 
ce) szigorított zárófertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról e feladattal megbízott tisztiorvosának személyes irányítása, felügyelete és 
ellenőrzése mellett, és annak lebonyolításában - lehetőségeihez képest - saját 
szakközegeivel, anyagaival és eszközeivel részt vesz; 

(11) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének egészségügyi hatósági 
feladatai: 

a) Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az infekciókontroll-
minimumok biztosítását és működését a Főosztály és járási hivatalok népegészségügyi osztályai 
rendszeresen ellenőrzik: 

aa) Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzési tevékenysége alapján, szükség 
esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

ab)  A Főosztály éves jelentések alapján elkészíti a megyei infekciókontroll-jelentést, melyet a 
tárgyévet követően meghatározott határidőig  megküld az országos tisztifőorvos részére. A 
megyei infekciókontroll-jelentés tartalmazza az illetékes Megyei Infekciókontroll és 
Antibiotikum Bizottság (a továbbiakban: MIAB) éves működéséről szóló összesítést is. 

b) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése megyei és országos 
stratégiájának kidolgozása érdekében megyei és országos szinten - amennyiben a kötelező tagok 
rendelkezésre állnak - Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működik. 

ba) A MIAB-ot a megyei tisztifőorvos működteti. 
bb) A MIAB tanácsadó testület, amely az alakuló ülésen elfogadott ügyrend szerint működik. A 

MIAB elnöke a megyei tisztifőorvos, titkára a megyei tisztifőorvos javaslata alapján az 
ügyrendben meghatározott személy. A MIAB tagjai a megyei (fővárosi) 
tisztifőgyógyszerész, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója által kijelölt 
személy, és az infektológiai, mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai, és infekciókontroll 
tevékenység felett szakfelügyeletet gyakorló, területileg illetékes szakfelügyelők. 



 11

bc) A MIAB feladata az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése megyei 
stratégiájának, akciótervének - beleértve a megyei antibiotikum politikát is - kialakítása és 
eredményeinek elemzése. 

bd) A MIAB tevékenységét az Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (a 
továbbiakban: OIAB) szakmai irányításával végzi. 

 
(12) A Járványügyi Osztály továbbá: 

a) Koordinálja a statisztikai jelentési kötelezettségeket, a jelentéseket összegyűjti, feldolgozza 
és továbbítja a megyei tisztifőorvosnak; 
b) Koordinálja és végzi az évközi és az éves jelentési kötelezettségek teljesítését; 
c) A szakmai osztályok közreműködésével koordinálja a szakmai és egyéb tervezési, 
tényelszámolási, elemzési adatok és az információk vezetők részére történő visszacsatolását. 
d) Lefolytatja a járási népegészségügyi osztályok által első fokon elbírált működési 
engedélyekkel kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokat; 
e) Részt vesz a hatósági ellenőrzésekben, illetve közreműködik a szakfelügyelet 
biztosításában; 
f) Közreműködik a beutalási rend, illetve a sürgősségi beutalási rend kialakításában; 
g) Elsőfokú hatósági jogkört gyakorol az egészségügyi válsághelyzeti ellátással kapcsolatos 
feladatok végzése során az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi 
intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes 
egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI 
rendelet alapján;  
h) Másodfokú hatósági eljárásokat folytat le a járási hivatalok népegészségügyi osztályai által 
első fokon hozott döntésekkel szemben érkezett fellebbezési kérelem esetén;  
i) Előkészíti a felügyeleti jogkörben meghozandó döntéseket. 
 

(13) A Járványügyi Osztály szakfelügyeleti feladatai tekintetében: 
a) Ellátja a szakfelügyelőkkel kapcsolatos feladatokat, közreműködik az orvosszakmai 
szakfelügyelet működtetésében, feladata az ÁNTSZ, illetve a Népegészségügyi Főosztály 
tevékenységéhez kapcsolódóan felmerülő ellenőrzési feladatokban való részvétel biztosítása; 
b) Irányítja az ápolási szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei szinten 
szervezi az ápolásszakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ és a 
Népegészségügyi Főosztály ellenőrzési feladataiban; 
c) Irányítja a védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei szinten 
szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ és a 
Népegészségügyi Főosztály ellenőrzési feladataiban; 
d) Irányítja az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei 
szinten szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ és a 
Népegészségügyi Főosztály ellenőrzési feladataiban; 
e) Részt vesz a panaszügyek kivizsgálásában, biztosítja a szakfelügyelőket a panaszügyek 
kivizsgálásához kapcsolódóan. 
 

(14) A megyei vezető védőnő feladatai tekintetében: 
a) Ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az illetékességi körében; 
b) Elvégzi a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések 
kivizsgálását; 
c) Közreműködik illetékességi körében az egységes, esély egyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében; 
d) Szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékesség és kompetencia körében;  
e) Képviseli a védőnői szakmát; 
f) Éves munkatervet készít; 
g) Éves jelentést készít; 
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h) A megyei vezető védőnő közreműködik a szolgálat nő- anya- csecsemő- gyermek- ifjúság és 
családvédelmi szolgálat feladatainak irányításában, szervezésében; e szakterület tekintetében 
megyei szakfelügyelőként és a megyei tisztifőorvos szaktanácsadójaként jogosult és köteles 
eljárni; 
i) Szakmailag irányítja a járási vezető védőnők szakfelügyeleti munkáját, esetenként részt vesz 
az ellenőrzésben; 
j) Szakmai felügyeletet gyakorol a családvédelmi szolgálat tevékenysége felett; 
k) Szakmai felügyeletet gyakorol a kórházi védőnő tevékenysége felett; 
l) Egészségfejlesztési tevékenység keretében összehangolja, szervezi és segíti szakterülete 
dolgozóit a prevenciós és kora fejlesztési munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló 
programok kidolgozásában; 
m) A családvédelmi szakügyintézőkkel kapcsolatos humánpolitikai kérdésekben véleményezési 
és javaslattételi joga van; 
n) Eljár a jogszabályok, valamint a megyei tisztifőorvos által hatáskörébe utalt ügyekben; 
o) Akadályoztatása esetén a megyei tisztifőorvos és a járási hivatalvezető által közösen kijelölt 
és megbízott járási vezető védőnő helyettesíti; 
p) Tevékenységéről rendszeresen beszámol a megyei tisztifőorvosnak. 

 
(15) Megyei vezető ápoló(nő) feladatai tekintetében: 

a) A megyei vezető ápoló(nő) közreműködik a gyógyító-megelőző szolgálatok, valamint az 
ápolási szakterületen működő egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenységének 
ellenőrzésében; 
b) Szakmailag irányítja a járási vezető ápoló(nő)k munkáját; 
c) Az ápolási szakügyintézőkkel kapcsolatos humánpolitikai kérdésekben véleményezési és 
javaslattételi joga van; 
d) Egészségfejlesztési tevékenység keretében összehangolja, szervezi és segíti szakterülete 
dolgozóit a gyógyító-megelőző munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló programok 
kidolgozásában; 
e) Eljár a jogszabályok, valamint a megyei tisztifőorvos által hatáskörébe utalt ügyekben; 
f) Akadályoztatása esetén a megyei tisztifőorvos által kijelölt járási vezető ápoló(nő) 
helyettesíti; 
g) Tevékenységéről rendszeresen beszámol a megyei tisztifőorvosnak. 

 
(16) Adminisztratív feladatai tekintetében: 

a) Részt vesz a kontrolling rendszer területi kiépítésében és működtetésében; 
b) Kialakítja a területi kontrolling és a vezetői információs rendszer feltételrendszerének 
egységes működtetési szabályozását; 
c) Működteti a területi kontrollingot, a vezetői igényeknek megfelelő vezetői információs 
rendszert; 
d) Elvégzi az egészségügyi adatokkal/információkkal kapcsolatos adatgyűjtési, 
adatfeldolgozási és prezentációs feladatokat; 
e) Javaslatokat fogalmaz meg a szakmai és az intézményi hatékonyság növelése érdekében; 
f) Közreműködik a szakmai tevékenységek egységes, folyamat alapú működtetésében; 
g) Ellátja a megyei tisztifőorvoshoz érkező iratokkal kapcsolatos teljes körű ügyviteli és 
titkársági feladatokat; 
h) Fogadja a beérkező szóbeli megkereséseket, szükség szerint a feladatkörébe tartozó 
ügyekben felvilágosítást ad; 
i) Ellátja a minősített iratokkal kapcsolatos hivatali teendőket; 
j) Szervezi, koordinálja és nyilvántartja a megyei tisztifőorvos hivatali programjait; 
k) Előkészíti a megyei tisztifőorvos által összehívott különböző értekezleteket, összeállítja az 
értekezletek emlékeztetőjét, nyilvántartja az értekezleteken hozott döntéseket; 
l) Közvetlen kapcsolatot tart a szervezet valamennyi szervezeti egységével a feladatok 
megoldása céljából; 
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m) Iktatási feladatkörében ellátja az iratkezelésre vonatkozó belső szabályozó dokumentum 
szerint a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, az iratok iktatásával, 
nyilvántartásával, expediálásával kapcsolatban meghatározott feladatait; 
n) Irattárazási feladatkörében ellátja a vonatkozó külső és belső szabályozás szerint az 
irattárazással, selejtezéssel, levéltárba adással, iratmegsemmisítéssel kapcsolatban 
meghatározott feladatait; 
o) Tervezi, szervezi és irányítja a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, 
elszállítását, biztosítja a kapcsolódó nyilvántartások naprakész állapotban tartását. 
 

(17) Nemzetközi Oltóhely működtetése során a Főosztály az alábbi feladatokat látja el: 
a) A külföldre utazók védőoltásait – beleértve a sárgaláz elleni oltást is – az OKI, valamint a 

megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai által működtetett nemzetközi 
oltóközpontjai, továbbá az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár által 
a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védőoltások végzésére feljogosított, működési 
engedéllyel rendelkező oltóhelyek végzik. 

b) Nemzetközi érvényű oltási bizonyítványt csak az a) pontban meghatározott oltóhelyek 
állíthatnak ki. A nemzetközi utazásokkal kapcsolatos tanácsadásra és nemzetközi oltások 
végzésére feljogosított oltóhelyek elérhetősége a www.antsz.hu honlapon megtalálható.  

c) Az oltóhelyen a leggyakrabban igényelt oltóanyagokból folyamatos ellátást kell biztosítani. 
Ezek a következők: diphtheria, tetanusz, pertussis, cholera, hastífusz, gyermekbénulás, 
kanyaró, rubeola, mumpsz, hepatitis A és B, járványos agyhártyagyulladás, veszettség, 
sárgaláz elleni oltóanyag, humán gamma-globulin, és szezonális influenza elleni oltóanyag.  

d) A nemzetközi utazással kapcsolatban végzett védőoltásokról szóló igazolást az utazó részére 
kiállított Nemzetközi Oltási Bizonyítványba kell bevezetni (International Certificate of 
Vaccination or Prophylaxis). Az oltóhelyen elegendő számú nemzetközi oltási bizonyítványt, 
valamint magyar nyelvű oltási könyvet kell készletezni.  

e) Az oltásra, tanácsadásra jelentkező utazókról és az elvégzett védőoltásokról naprakész 
nyilvántartást kell vezetni.  

f) A külföldre utazó magyar állampolgárok sárgaláz elleni védőoltása kötelező, ha olyan 
országba utaznak, ahol sárgaláz veszély van, illetőleg ha az adott ország ezt az oltást 
megköveteli. Az utazás előtti tanácsadás és az oltások kiválasztása a részletes adat-, és 
anamnézis felvételen, valamint a személyes konzultáción alapszik. A kockázat felmérése az 
utazás körülményei, időtartama, az utazó kora, egészségi állapota (krónikus szervi betegség, 
pszichés zavar, állandóan szedett gyógyszerek, immunhiányos állapot, műtétek, allergia stb.), 
a terhesség lehetősége, az eddigi oltások és egyéb tényezők figyelembevételével történik.  

g) Magyarországon aktív immunizációra 22 betegséggel szemben van lehetőség, ezek közül – 
elsősorban – utazással kapcsolatos a sárgaláz, a hepatitis A, a hepatitis B, a typhus 
abdominalis (hastífusz), a meningococcus meningitis (járványos agyhártya-gyulladás), a 
veszettség, a kolera, a tetanusz és a poliomyelitis (gyermekbénulás) elleni oltások. Hosszabb 
külföldi tartózkodás, tanulmányút vagy speciális feladatok ellátása előtt kibővülhet a sor a 
morbilli-rubeola-mumpsz (kanyaró-rózsahimlő-mumpsz), a varicella (bárányhimlő), a 
pneumococcus és az influenza elleni oltásokkal. Maláriával fertőzött területekre utazókat 
malária elleni gyógyszeres profilaxisban kell részesíteni.  

h) Az a)-g) pontban nem részletezett szakmai kérdésekben az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) által évente kiadásra kerülő útmutató (International travel and health) szerint kell 
eljárni. Az utazással kapcsolatos oltás és tanácsadás egészségügyi szolgáltatás [1997. évi 
LXXXIII. Tv. 18. § (6)], amely térítés ellenében történik. 

 
(18) HIV/AIDS tanácsadó működtetése 

a) A HIV/AIDS tanácsadó keretei között lehetőség nyílik, hogy a HIV szűrővizsgálat a lehető 
legszélesebb körben elérhetővé váljon az intravénás droghasználók és a szexuális szokásaik 
miatt fokozott fertőzési veszélynek kitett populáció számára a szűrővizsgálatra és a 
tanácsadásra vonatkozó alapvető szakmai ismeretek és ajánlások összefoglalása révén.  
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b) A HIV/AIDS tanácsadóban történő ellátás alapelvei:  
ba) A titoktartás biztosítása.  
bb) Az ellátás elérhetőségének elősegítése.  
bc) Kliensbarát légkör megteremtése.  

c) A HIV-fertőzés kimutatásának lehetőségei:  
ca) Normál laboratóriumi körülmények között általában olyan teszteket használnak a HIV-
fertőzöttség kimutatására, amelyek egy időben képesek a HIV vírus antigénjének és a 
vírussal szemben termelődött ellenanyag kimutatására. Ezek az úgynevezett 4. 
generációs kombinált HIV ELISA (Enzym- Linked Immunosorbent Assay) tesztek, 
amelyek használatával az antigén kimutatási lehetőségnek köszönhetően az 
ablakperiódus 2-3 hétre csökken. Ezekkel a kombinált, tehát antigént és ellenanyagot 
kimutató tesztekkel a fertőzés már a negyedik héttől elég nagy biztonsággal kimutatható. 
Ezek a tesztek laboratóriumi felszereltséget és szakképzett egészségügyi személyzetet 
igényelnek. A vizsgálathoz vérsavóra vagy plazmára van szükség.  
cb) A HIV-fertőzés diagnosztizálásához kifejlesztettek úgynevezett gyorsteszteket is. A 
gyorstesztek 5-60 perc alatt eredményt adnak - ezért nevezik gyors tesztnek -, a 
kivitelezéséhez nincs szükség laboratóriumi háttérre, de ezek is csak képzett 
személyzettel végezhetők el megbízhatóan. A gyorstesztek általában ellenanyagot 
mutatnak ki, így csak a fertőződéstől számított 6. hét után van értelme a teszt 
elvégzésének, teljes biztonsággal pedig a fertőzést követő 3 hónap után adhat 
megbízható eredményt. Újabban léteznek már kombinált - antigén és ellenanyag 
kimutatására alkalmas - gyorstesztek is, de ezek érzékenysége is elmarad a 4. 
generációs ELISA tesztek mögött. HIV-gyorstesztet többféle mintából lehet végezni: 
ujjbegy vérből, vénás teljes vérből, valamint szájüregi mintából, amihez az alsó és a felső 
fogínyt kell egyszer körbetörölni a mintavevő eszközzel. Ez utóbbi minta vizsgálatára 
alkalmas gyorstesztet a köznyelv tévesen nyáltesztnek hívja.  

d) A szűrővizsgálat és a counselling célja, hogy a HIV fertőzés mielőbb felderítésre kerüljön, így 
a kliens számára biztosítani lehessen a megfelelő hozzáférést az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz. 

e) A tanácsadást végző személynek meg kell győződnie arról, hogy a kliens nem áll kábítószer 
vagy alkoholos befolyásoltság alatt, és képes döntést hozni a HIV szűrővizsgálatra 
vonatkozóan.  

f) A szűrővizsgálat eredménye senkivel sem osztható meg a kliens jóváhagyása nélkül, a 
szűrővizsgálatot végző szolgáltatót titoktartás kötelezi. 

g) A HIV szűrővizsgálat visszautasítása nem befolyásolja a kliens egyéb szolgáltatásokhoz való 
jogát.  

 
IV. MŰKÖDÉSI REND 

 
1. Munkarend, ügyfélfogadás, ügyelet 

 

14.§ (1) A Főosztály munkarendjét a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában 
foglalt szabályok határozzák meg.  
 
(2) A Főosztály 8:30-tól 11:30-ig, délután 13:00-tól 15:30-ig fogadja az ügyfeleket. Pénteki napon 
ügyfélfogadás nincs, kivéve a sürgős, azonnali intézkedést igénylő ügyeket. A megyei tisztifőorvos, 
illetve az osztályvezető előre egyeztetett időpontban fogadják az ügyfeleket. 
 
(3) A megyei kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályai készenléti szolgálata és annak rendje 
tárgyában kiadott Országos Tisztifőorvosi Ajánlás alapján a Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya ügyeletet lát el.  
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2. Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 
 
15.§ Az ügyiratkezelés és az ügyiratok nyilvántartása a Békés Megyei Kormányhivatal Iratkezelési 
Szabályzatában, valamint Kiadmányozási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. 
 

V. A HELYETTESÍTÉS SZABÁLYAI, KIADMÁNYOZÁS 

 

16.§ (1) A kiadmányozási jogot a megyei tisztifőorvos gyakorolja, a Békés Megyei Kormányhivatal 
Kiadmányozási Szabályzatában foglaltak szerint. 
 
(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén a megyei tisztifőorvos helyettesíti. A vezetői 
helyettesítés részletes szabályait a munkaköri leírások tartalmazzák. A Főosztály ügyintézőinek, 
állami ügykezelőinek és munkavállalóinak helyettesítési rendjét szintén a munkaköri leírások 
tartalmazzák 

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS 
 

17.§ A Főosztály ügyintézői a hivatal valamennyi szervezeti egységével tevékenységük során 
horizontális együttműködésre kötelezettek. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is 
érintő ügyekben az érdekeltek egymást folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. 

1. Értekezlet 
 

18.§ A Főosztály éves munkaértekezletet tart, ahol a Főosztály éves munkájának értékelése és a 
feladatok meghatározása történik. A megyei tisztifőorvos legalább havonta vezetői értekezletet hív 
össze. A havonta összehívott értekezlet résztvevői az osztályvezető, a járási népegészségügyi 
osztályok vezetői, valamint a megyei tisztifőorvos által meghívott személyek. Az értekezletet a megyei 
tisztifőorvos vezeti. 
 

2. A szervezeti egység képviselete 
 

19.§ A Népegészségügyi Főosztályt a megyei tisztifőorvos képviseli. 
 
 

VII. VEZETŐI ELLENŐRZÉS 
 
 

20. § A megyei tisztifőorvos havonta munkaértekezletet tart, melynek során beszámoltatja a Főosztály 
ügyintézőit a munkafolyamatokról, továbbá a kiadmányozási jogkör gyakorlása során ellenőrzi a 
kimenő ügyiratokat. 
 
21.§ A Főosztály működéséhez szükséges hatósági laboratóriumi vizsgálatok rendjét a Csongrád 
Megyei Kormányhivatallal, valamint az Országos Epidemiológia Központtal kötött megállapodás 
szabályozza. 
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3. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 
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A Békés Megyei Kormányhivatal 
 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási F őosztálya Ügyrendje 

 
 

 
 

I. Általános rendelkezések 
 
 

1.  A Békés Megyei Kormányhivatal  
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási F őosztálya adatai 

 
1.1. Megnevezése : A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya 
(a továbbiakban: Főosztály) 

 
1.2. Székhely :               5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 

 Web:                http://bekes.munka.hu 
 E-mail:             tbffo@bekes.gov.hu, tbffotb@bekes.gov.hu 
 Telefon:           (66) 444-211, (66) 444-522 
 Fax:                 (66) 441-221, (66) 442-110 

 
1.3. Működési helyei és elérhet őségei: 
 

      5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., tel: (66) 444-211 (Közfoglalkoztatási Osztály, Alapkezelő 
Osztály, Munkaerőpiaci Osztály) 

      5600 Békéscsaba, Luther utca 3. Tel: (66) 444-522 (Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási 
Ellenőrzési Osztály, Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály) 

 
1.4. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból Békés megye területére leosztott keretek felett, valamint az 
Egészségbiztosítási Alap előirányzatai meghatározott része felett a Főosztály rendelkezési joggal bír. A 
jogszabályban meghatározott hatásköre ellátásával kapcsolatos feladatait a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
tekintetében az Alapkezelő Osztály, az Egészségbiztosítási Alap tekintetében az Adatbáziskezelési, 
Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály látja el. 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) Főosztály által kezelt számlájának megnevezése: 
Békés Megyei Kormányhivatal NFA területi előirányzat-felhasználási keretszámla; 
Számlavezető neve: Magyar Államkincstár; 
Számla száma: 10026005-01710032-70000007. 

 
Az Egészségbiztosítási Alap Főosztály által kezelt számlájának megnevezése: 
Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási ellátási számla; 
Számlavezető neve: Magyar Államkincstár; 
Számla száma: 10026005-01300066-00000000. 
 

 
 2. Az Ügyrend hatálya 

 
Az Ügyrend a Főosztály állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és munkavállalóira terjed ki a munkaköri 
leírásokban foglalt feladataik ellátása során. 
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3. A Főosztály illetékessége 

 
A Főosztály illetékessége a hatáskörébe tartozó ügyekben a Békés Megyei Kormányhivatal 
illetékességével egyezően Békés megye közigazgatási területére terjed ki. 

 
 

4. A Főosztály jogállása 
 

4.1. A Főosztály a Kormányhivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci, a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal 
kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási, az európai uniós forrásokkal 
összefüggő, valamint jogszabályban meghatározott egyes egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 
szakmai és pénzügyi feladatait – a Kormányhivatal illetékességi területén – ellátó szervezeti egysége. 
Ennek alapján a Főosztály kizárólagosan végzi a Kormányhivatal mint jogszabály által kijelölt állami 
foglalkoztatási szerv feladatkörébe tartozó feladatait.  
 
4.2. A Főosztály a Kormányhivatal jogszabályban megállapított hatáskörét az SZMSZ-ben, illetve 
Ügyrendben foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
4.3. A Főosztály tekintetében a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott gondoskodik a szakmai 
feladatellátás feltételeiről. 
 
4.4. A Főosztályon a foglalkoztatási és munkaerő-piaci, valamint egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 
feladatkörben eljáró állami tisztviselőkből, állami ügykezelőkből és munkavállalókból álló, nem önálló 
szervezeti egységek, osztályok működnek. 
 
 

5. A Főosztály bélyegz ői 
 
5.1. A körbélyegző tartalmazza középen Magyarország címerét, körben a Kormányhivatal elnevezését, 
valamint a sorszámot. A bélyegzők használatára a kiadmányozásra jogosult, valamint a hivatalos iratok 
kézbesítését előkészítő állami tisztviselő jogosult, illetve akit a főosztályvezető esetileg erre felhatalmaz. 
 
5.2. A Főosztály fejbélyegzője: „Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztály” feliratú, sorszám nélküli bélyegző, a Főosztály levelezési címének megjelölésével. 
 
5.3. A Főosztályon használt bélyegzők lenyomatát, sorszámait, illetőleg az egyes bélyegzők használatára 
feljogosított személyek nevét a Főosztályon vezetett és tárolt bélyegző nyilvántartás tartalmazza. 

 
 

6. A Főosztály irányítása, felügyelete 
 

6.1. A Főosztály a kormánymegbízott közvetlen irányítása alatt álló önálló szervezeti egység. 
 
6.2. A Magyar Államkincstár és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladat- és hatáskörükbe 
tartozó ügyekben közreműködnek a szakmai irányító miniszternek a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátásában, 
valamint a szakmai irányító miniszter - a kormányhivatalokkal összefüggő, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint törvényességi és a szakszerűségi 
ellenőrzési hatásköreivel kapcsolatos - intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében. 
 
6.3.. A Kormányhivatal állami foglalkoztatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben - ideértve az 
NFA pénzeszközeinek működtetésével összefüggő feladatok ellátását is - a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 
6. § (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
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törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzési feladatköröket szakmai irányító miniszterként a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter gyakorolja.  
 
6.4.. A Kormányhivatal állami közfoglalkoztatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben - ideértve 
az NFA közfoglalkoztatási előirányzatának működtetését is – a szakmai irányítási feladatköröket, 
valamint a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzési feladatköröket a 
közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja. 
 
6.5. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Kormányhivatal szakmai irányítása alá tartozik az 
illetékességi területén lévő valamennyi, az állami foglalkoztatási szerv feladatkörében eljáró járási hivatal 
(a továbbiakban Járási Hivatal) ezirányú tevékenysége. 
 
6.6. A szakmai irányítás keretében ellátott részletes feladatokat, azok szervezeti egységenként történő 
ellátását a Főosztályon belül működő osztályok feladatleírása tartalmazza. 
 
6.7. A Főosztály szakmailag irányítja, koordinálja és ellenőrzi a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya 
szakmai tevékenységét, és ennek keretében szakmai iránymutatások és szakmai ajánlások készítésével 
segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet, az egységes jogalkalmazást. 

 
 

II. Szervezeti felépítés 
 

1.  A Főosztály vezetése, bels ő munkamegosztás 
 

1.1 A Főosztályt a kormányhivatal vezetői munkakört betöltő, határozatlan időre kinevezett állami 
tisztviselője, a főosztályvezető vezeti. A főosztályvezetőt a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel, 
valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
 
1.2.  A főosztályvezető munkáját főosztályvezető-helyettes segíti, aki egyben a Munkaerőpiaci Osztály 
osztályvezetői feladatait is ellátja. 
 
1.3. A Főosztályon belül öt osztály működik, melyek élén osztályvezető áll. Az osztályvezetők az 
osztályok szakmai vezetését látják el. Az Ügyrendben meghatározott munkamegosztás szerinti irányítási 
és felügyeleti rendnek, valamint utasításoknak megfelelően végzik az adott szakmai terület irányítását, 
koordinálását, felelősek az osztály tevékenységéért. 
 
1.4. A főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, az osztályvezetők, valamint a Főosztály állami 
tisztviselői, állami ügykezelői és munkavállalói feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. 
A főosztályvezető a Főosztály osztályvezetői és munkatársai felett a kormánymegbízott által delegált 
munkáltatói jogokat gyakorolja. 

 
 

2. A Főosztályon belüli munkamegosztás 
 

1. A Főosztály képviselete 
 

 A Főosztályt a főosztályvezető, távollétében általános helyettese, valamint – a szakterületüket érintő 
kérdésekben a főosztályvezető megbízása alapján – az erre felhatalmazott vezető, illetve állami 
tisztviselő képviseli. 
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2. A Főosztályvezet ő 
 
Feladatai: 

1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a Kormánymegbízottól, 
főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és felelős a 
szervezeti egységek feladatainak ellátásáért. 

2. Közreműködik a Főosztályon dolgozó állami tisztviselők, állami ügykezelők, munkavállalók feletti 
munkáltatói jogok gyakorolásában. 

3. A főosztályvezető-helyettes és az osztályvezetők teljesítményét értékeli, minősíti, valamint 
meghatározza számukra a teljesítménykövetelményeket a Kormányhivatal közszolgálati 
szabályzatában foglalt rendelkezések szerint. 

4. Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 
szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, valamint ellátja a szakmai 
irányításhoz kapcsolódó feladatokat a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai tekintetében. 

5. Meghatározza a jogszabályok, az SZMSZ és a Kormányhivatal éves intézményi munkatervének 
keretein belül a Főosztály munkatervét, ellenőrzési tervét. 

6. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

7. Javaslatot tesz munkáltatói intézkedések, döntések meghozatalára. 
8. Irányítja az NFA, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott, a Főosztály feladatkörébe tartozó tevékenységeket. 
9. Szervezi, ellenőrzi a feladatkörébe tartozó foglalkoztatási, egészségbiztosítási és 

nyugdíjbiztosítási feladatokkal kapcsolatos jogszabályok végrehajtását, az ebből eredően 
feladatkörébe tartozó ügyekben döntést hoz, gondoskodik a törvényesség betartásáról. 

10. Évente, illetve a szakmai irányító szerv által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, 
adatokat közöl. 

11. A kormánymegbízott által meghatározott rendben, rendszeresen tájékoztatást ad a 
kormánymegbízott részére a Főosztály tevékenységéről. 

12. Szakmai értekezleteket hív össze a vezetése alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb 
feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a 
vezetése, szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájának koordinálása céljából. 

13. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § 
(1) bekezdésének h) pontja alapján elbírálja másodfokon a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztálya által hozott határozatok elleni fellebbezéseket. 

14. Irányítja a Megegyezéses Eredménycélokon alapuló Vezetési rendszert (MEV). 
15. Előkészíti a Főosztály állami tisztviselői tekintetében a munkaköri leírásokat. 
16. A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért. 
17. Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 
18. Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 
19. Biztosítja a Főosztály adatvédelmi-, adatbiztonsági és információszabadsággal kapcsolatos 

tevékenységei jogszerű ellátását, megbízza a közvetlen irányítása alatt álló adatvédelmi előadói 
feladatokat ellátó állami tisztviselőt. 

20. Kezdeményezi az informatikai rendszerekhez a Főosztály dolgozói hozzáférésének 
engedélyezését, valamint az állami tisztviselői jogviszony megszűnésekor a jogosultságok 
azonnali visszavonását. 

21. Közreműködik a szakmai irányítói feladatok ellátásához szükséges tájékoztatásban, a szakmai, 
felügyeleti ellenőrzés feltételeinek biztosításában. 

22. Közreműködik a Főosztály Ügyrendjének előkészítésében, amely a Kormányhivatal 
Ügyrendjének melléklete. 

23. Ellátja az SZMSZ-ben, az Ügyrendben és a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat, 
valamint mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 
vagy eseti jelleggel a feladatkörébe utal. 
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3. Főosztályvezet ő-helyettes 
 

A főosztályvezető általános és szakmai helyettese a főosztályvezető-helyettes, aki egyben a 
Munkaerőpiaci Osztály vezetője. 
 

Feladatai:  
1. Részt vesz a Főosztály munkájának megszervezésében, a Kormányhivatal egyéb szervezeti 

egységeivel történő szakmai kapcsolattartásban. 
2. Közreműködik a szakmai irányítói feladatok ellátásához szükséges tájékoztatásban, a szakmai, 

felügyeleti ellenőrzés feltételeinek biztosításában.  
3. Koordinálja a jogszabályokban, normatív utasításokban előírtak szerinti főosztályi szintű 

beszámolók, jelentések, munkatervek készítését. 
4. Ellátja az SZMSZ-ben és az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban meghatározott, 

továbbá az osztályvezetői feladatokat. 
 

 
4. Osztályvezet ők 

 
Feladatai: 

1. Döntenek az osztály feladatkörébe utalt ügyekben. 
2. Vezetik a szervezeti egységet és feladatkörüket érintően – a foglalkoztatási tevékenység 

vonatkozásában – szakmailag irányítják a járási hivatalok foglakoztatási osztályát. 
3. A jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek. 
4. Ellátják a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen az SZMSZ-ben - 

valamint az Ügyrendben, és a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat. 
5. Gondoskodnak a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és 

eredményes ellátásáról, a Főosztály vezetője utasításának végrehajtásáról. 
6. Gyakorolják a kormányhivatalhoz címzett, az osztály feladatkörébe tartozó szakigazgatási 

hatásköröket.  
7. Gondoskodnak az osztály állami tisztviselői, állami ügykezelői és munkavállalói munkaköri 

leírásának elkészítéséről, a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint 
meghatározzák számukra a teljesítménykövetelményeket, elvégzik az értékelést, minősítést. 

8. Szervezik és ellenőrzik az osztály feladatainak végrehajtását, biztosítják az ügyintézés 
szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 

9. Gondoskodnak a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos elosztásáról, a 
beérkezett ügyiratok érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők betartásáról, 
a munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók helyettesítésének 
megszervezéséről. 

10. Kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét, a szakmai informatikai rendszerekhez történő hozzáférésekkel 
kapcsolatos jogosultságkezelést (igénylés, módosítás, törlés, visszavonás, megszüntetés). 

11. Koordinálják az osztály állami tisztviselői kötelező szakmai képzését, oktatását.  
12. Részt vesznek a szakmai irányító szerv által szervezett, valamint a Főosztály vezetői 

értekezletein, továbbképzéseken és beszámolnak az osztály tevékenységéről.  
13. Véleményezik a jogszabály, utasítás- és szabályzattervezeteket, együttműködnek a Főosztály 

szervezeti egységeinek vezetőivel. 
14. Engedélyezik az osztály állami tisztviselőinek, állami ügykezelőinek és munkavállalóinak 

szabadságát, távollétét a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint, szükség 
szerint javaslatot tesznek jutalmazásra, kitüntetésre. 

15. Ellátják mindazokat az ügyeket, amelyeket a főosztályvezető eseti vagy állandó jelleggel 
feladatkörükbe utal. 
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5. Az állami tisztvisel ők 
 

Feladatai: 
1. A munkaköri leírásában részletezett ügyek intézése, érdemi döntésre való előkészítése, illetve az 

érdemi döntés meghozatala. 
2. A munkaköri leírásában meghatározottak szerint több ügyintéző, állami ügykezelő munkájának 

koordinálása, szakmai ellenőrzése (revíziója), megbízás esetén helyettesítési feladatok ellátása. 
3. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartása. 

 
 

6. Az állami ügykezel ők 
 
Feladatai: 

1. A munkaköri leírásában részletezett ügyek intézése. 
2. Iratkezelési feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, utasítások, valamint szabályzatok 

alapján. 
3. Az iratok, más postai küldemények átvétele, érkeztetése, iktatása, szkennelése, továbbítása, az 

irattárak kezelése, az iratok selejtezése. 
4. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartása. 
 
 

7. A munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény  
hatálya alá tartozó munkavállaló 

 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló feladata a 
munkaköri leírásban előírtak, egyes gazdasági, üzemeltetési részfeladatok ellátása, valamint az illetékes 
vezető által kiadott feladatok elvégzése. 
 
 

8. Szervezeti felépítés és személyi állomány 
 
 
1.1. A Főosztály osztályokra tagozódik. 
1.2. A Főosztály SZMSZ szerinti létszáma 80 fő.  
1.3. A Főosztály szervezeti egységei megnevezése: 

Közfoglalkoztatási Osztály 
Alapkezelő Osztály 
Munkaerőpiaci Osztály 
Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály 
Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály 

 
2. Az SzMSz 4. függelékében rögzített, a Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti 
egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete adatai 
figyelembevételével a Főosztály létszámadatait, azok szervezeti egységek közötti megosztását a 2. 
számú függelék tartalmazza. 
 
3. Az uniós programok keretében foglalkoztatott állami tisztviselők létszámadatait projektenkénti 
megosztásban a 3. számú függelék tartalmazza. A projektek élén projektvezető áll, aki osztályvezető 
besorolású állami tisztviselő. 
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III. Az egyes szervezeti egységek és vezet őik feladat- és hatásköre 
(munkafolyamatok leírása) 

 
 

1. Közfoglalkoztatási Osztály  
 
A. A Közfoglalkoztatási Osztály koordinációs és sza kmai feladatai tekintetében: 

1. Módszertani útmutatók készítésével összehangolja, segíti a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztálya feladatkörébe tartozó, közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokhoz kapcsolódó 
feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát; 

2. A közfoglalkoztatási feladatok pontos végrehajtását állásfoglalások kiadásával segíti, szükség 
szerint állásfoglalást kér a szakmai irányítást ellátó szervtől; ellátja a kérelmek, panaszok 
kezelését; 

3. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai 
feladatait, szakmai konzultációk szervezésével segíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályát a 
feladatok teljes körű ellátása érdekében; 

4. Közreműködik a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó szakmai tervezésben, 
fejlesztésben, tesztelésben; 

5. Javaslatot tesz a közfoglalkoztatási támogatásokat finanszírozó alap decentralizált kerete 
eszközönkénti felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra; 

6. Ellátja a keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, nyomon követi a megyébe leosztott 
közfoglalkoztatási pénzeszközök felhasználását;  

7. Ellátja az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatosan a Főosztály feladatkörébe 
utalt feladatokat (pályázatok befogadása, döntés előkészítése, javaslattétel, hatósági szerződés 
megkötése, támogatás utalásának előkészítése, ellenőrzése, teljesítés figyelemmel kísérése); 

8. Az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti és 
rendszeresen megküldi az Alapkezelő Osztály részére; 

9. Jelentéseket, beszámolókat készít; 
10. Ellátja a támogatás nyújtásával kapcsolatos monitoring tevékenységet; 
11. Végrehajtja a belügyminiszter által a közfoglalkoztatással összefüggésben kiadott utasításokat; 
12. Értékelő, elemző és tájékoztató anyagokat készít a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról; 
13. Teljes körűen ellátja a járási startmunka mintaprogramokkal kapcsolatosan a feladatkörébe utalt 

feladatokat (program egyeztető tárgyalások megszervezése, bonyolítása, tervezési feladatok 
végrehajtásában történő részvétel, előzetes tervezetek felülvizsgálata, továbbítása, döntés 
előkészítése, felterjesztés a Belügyminisztérium felé, esetenként a közvetlen költség 
elszámolások felülvizsgálata, egyeztetése az Alapkezelő Osztállyal, a pénzügyi teljesítések 
figyelemmel kísérése; 

14. Ellátja a járási startmunka programokhoz kapcsolódó költség átcsoportosítások szakmai 
felülvizsgálatát, véleményezését; 

15. Havi rendszerességgel közfoglalkoztatási ellenőrzési munkatervet készít, melyet továbbít a 
Belügyminisztérium részére, valamint részt vesz annak végrehajtásában; 

16. Havi közfoglalkoztatási ellenőrzési statisztikát és szöveges beszámolót készít, melyet továbbít a 
Belügyminisztérium részére; 

17. Ellátja a járási startmunka programokkal kapcsolatban előírt adatszolgáltatással, nyilvántartások 
vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

 
B. A Közfoglalkoztatási Osztály tevékenysége során szorosan együttm űködik a GINOP 6.1.1  
kiemelt projekttel. 

 
C. A Közfoglalkoztatási Osztály funkcionális felada tai tekintetében: 

1. Ellátja a titkársági feladatokat. 
2. Ellátja a Főosztály iratkezelésével összefüggő koordinációs feladatokat, a Kormányhivatal által 

meghatározottak szerint felelős az iratok selejtezéséért.  
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2. Alapkezel ő Osztály 
 

 
A. Az Alapkezel ő Osztály koordinációs feladatai  tekintetében: 

1. Koordinálja az Alap alaprészek lekötöttségének, valamint a kötelezettségvállalások 
nyilvántartását. Meghatározza az egyes támogatási eszközökhöz kapcsolódó nyilvántartások 
tartalmi és formai elemeit. 

2. Koordinálja az NFA leltározási tevékenységét, az IR-ben, illetve FPIR-ben nyilvántartott 
kötelezettségek, követelések zárásával, nyitásával kapcsolatos feladatokat. 

3. Koordinálja a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatások, visszafizetési határozatok, és 
a fizetési felhívások alapján nyilvántartott követelések nyilvántartását, kamatszámítását a 
szakmai osztályok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain. 

4. Koordinálja a támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követeléseket. 
5. Koordinálja az álláskeresési ellátások, keresetpótló juttatások, valamint a vállalkozóvá válást 

elősegítő támogatások számfejtésre feladott tételeit a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain. 
 

 
B. Az Alapkezel ő Osztály funkcionális feladatai tekintetében: 
 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelésével kapcsola tos feladatok 
 

1. Nyilvántartja az NFA-ból nyújtott kölcsönállományt; 
2. Iránymutatást ad a szakmai osztályok, járási hivatalok foglalkoztatási osztálya részére az NFA 

működtetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásához; 
3. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti és havonta kimutatást küld a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályának a hátralékos ügyfelekről;  
4. A Főosztályt érintő követelésekről nyilvántartást vezet, a befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti, 

és havonta kimutatást küld a szakmai osztályoknak a hátralékos ügyfelekről;  
5. Nyilvántartja az NFA egyéb bevételeit. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti; 
6. A behajthatatlanság miatt elengedett követeléseket kivezeti a nyilvántartásokból és a főkönyvi 

könyvelésből; 
7. Ellenőrzi a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya által méltányosságból elengedett követelések 

nyilvántartásból történő kivezetését;  
8. Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó időközi költségvetési jelentést, pénzforgalmi 

és egyéb jelentéseket; 
9. Adatot szolgáltat az NFA negyedéves mérlegjelentéseihez, éves beszámolójához a szakmai 

irányító szerv által meghatározott formában és az általa megadott határidőre, biztosítva azok 
tartalmi és számszaki helyességét, elkészíti a keretekre és kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
adatszolgáltatást; 

10. Az NFA valamennyi általa kezelt alaprészével kapcsolatosan végzendő leltározási tevékenységet 
megszervezi, irányítja, végzi és ellenőrzi; 

11. Ellátja, illetve felügyeli a jogszabályban előírt NFA-t érintő kötelezettségvállalással, pénzügyi 
ellenjegyzéssel, a kifizetések teljesítésigazolásával, érvényesítésével, utalványozásával 
kapcsolatos feladatokat és jogköröket (Pénzkezelési Szabályzat);  

12. A szakmai osztályok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya által teljesítésigazolt, utalásra 
előkészített feladásai alapján gondoskodik az Integrált Rendszerben, a TEA, az EHT valamint a 
Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszerben (FPIR) kezelt támogatások, 
költségelszámolások utalványrendeleteinek és átutalási csomagjainak elkészítéséről, valamint a 
pénzügyi teljesítéséről és rendezéséről a MÁK-on keresztül; 

13. Gondoskodik a közvetlenül az Alapkezelő Osztályra érkező számlák kötelezettségvállalásáról, 
teljesítés igazolásáról, utalványrendeletek, valamint átutalási csomagok elkészítéséről és 
pénzügyi teljesítéséről, valamint rendezéséről a MÁK-on keresztül; 

14. A járási hivatalok foglalkoztatási osztálya által az Integrált Rendszerben számfejtésre feladott 
álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás valamint a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás 
tételeket számfejti, gondoskodik teljesítés igazolásáról, utalványrendeletek, valamint átutalási 
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csomagok elkészítéséről és a pénzügyi teljesítéséről, valamint rendezéséről (postán keresztül 
történő kifizetéséről, átutalásáról).  

15. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal, hagyatékkal kapcsolatos 
ügyeket, kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését. Elkészíti a 
személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolásokat.  

16. Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári utalásról; elkészíti a 
társadalombiztosítási-, adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, önrevíziókat, adat-
szolgáltatásokat, bevallásokat, folyószámla egyeztetést végez, folyamatosan egyeztet a NAV-val. 

17. A pénzügyi teljesítésekről tájékoztatja az érintett szakmai osztályokat és a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályát. 

18. Az NFA kezelője által kialakított számlarend alapján ellenőrzi és könyveli a gazdasági 
eseményeket a főkönyvi számlákra, ellenőrzi az előírt analitikus nyilvántartásokat. Havonta 
egyezteti a főkönyvi könyvelést az analitikus nyilvántartásokkal. 

19. Az uniós munkaerőpiaci programok kifizetési igénylésekben benyújtott, valamint az elutasításra 
kerülő vagy újra benyújtható tételeket egyezteti kifizetési kérelmenként. A főkönyvi könyvelés 
adatai és a kifizetési kérelmek közötti eltéréseket indokolja. 

20. Összeállítja a szakmai osztályoktól és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályától kapott 
információk segítségével, illetve a kötelezettség nyilvántartás alapján az Alap havi 
pénzigénylését és havi előirányzat-felhasználási tervét, biztosítja a zavartalan pénzellátást. 

21. Biztosítja a könyvvizsgáló, az Állami Számvevőszék, a KEHI, a felügyeleti szerv és belső 
ellenőrzés számára a gyors és pontos adatszolgáltatást. 

22. Részt vesz az NFA tervezési, értékelési feladatainak ellátásában. 
23. Ellátja az FPIR rendszer működésének szakmai irányítását. 
24. Kapcsolatot tart a MÁK területi szervével, ellenőrzi az ERA és AHT-T kódokat, elvégzi a 

kódhelyesbítéseket. 
25. Abban az esetben, ha költségvetési felügyelő kerül kirendelésre a Nemzeti Foglalkoztatási 

Alaphoz, koordinálja és működteti az értékhatárt meghaladó, az NFA-ból nyújtott támogatások 
kötelezettségvállalásait megelőző költségvetési felügyelői engedélyeztetés folyamatát. 

26. Ellátja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai feladatkörében lévő foglalkoztatáspolitikai aktív 
eszközök vonatkozásában a keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

27. Ellátja az NFA Foglalkoztatási alaprész pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos 
feladatokat, segíti a keret tervezését és felhasználásának ellenőrzését. 

28. Javaslatot tesz az NFA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete eszközönkénti 
felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra. 

 
 
C. Az Alapkezel ő Osztály egyéb feladatai tekintetében: 

1. Elkészíti a társadalombiztosítási-, és adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, 
adatszolgáltatásokat, bevallásokat és továbbítja azt az ügyfélkapun keresztül. 

2. Uniós programokkal kapcsolatos feladatokat lát el. 
3. A Főosztályt érintően koordinálja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. § alapján a várható kiadások és bevételek teljesítésére 
vonatkozó havi adatszolgáltatást. 

4. A Főosztályt érintően elszámolja a dolgozók munkába járásával kapcsolatos költségeket, 
valamint a dolgozók bérszámfejtésével és adózásával kapcsolatos ügyeket intéz, kezeli a hivatali 
gépjárművek menetleveleit. 

 
 

3. Munkaer őpiaci Osztály 
 
A. A Munkaer őpiaci Osztály koordinációs feladatai tekintetében  ellátja a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztálya feladatkörében lévő foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök működtetésének 
koordinálásával, szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat: 
 

1. Központi forrásból nyújtott támogatás esetén előkészíti a véleményezési lapokat, a minisztériumi 
döntési javaslatokat; 
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2. Ellátja a feladatkörébe tartozó támogatásokkal, munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos 
munkafolyamat szervezési, módszertani feladatait; 

3. Tervezi az NFA Foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből finanszírozott munkaerő-
piaci programokat és koordinálja azok megvalósulását; 

4. Koordinálja az NFA Foglalkoztatási alaprészének központi keretéből finanszírozott munkaerő-
piaci programok megvalósulását; 

5. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését szolgáló 
járási tevékenységek koordinálásában; 

6. Összegyűjti és nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket; 
7. Összegyűjti és rendszerezi a pályázati lehetőségeket és azokról információkat nyújt; 
8. Kapcsolatot tart a vállalkozásokkal és egyéb munkaerő-piaci szereplőkkel. 
9. A feladatkörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 

feladatokat; 
10. Szakmai iránymutatások készítésével összehangolja, segíti a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztálya feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika aktív eszközeihez kapcsolódó feladatok 
végrehajtásának eljárási gyakorlatát és gondoskodik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében 
eljáró járási hivatal támogatási rendszere szakmai működtetéséről. 

11. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályának az alábbiakban felsorolt támogatásokkal 
kapcsolatos tevékenységét: 
a) munkaerő-piaci képzés támogatása 
b) munkahelymegőrzés támogatása 
c) foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás; 
d) mobilitási támogatások; 
e) 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott álláskeresők 
vállalkozóvá válását elősegítő támogatás; 
f) egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó 
feladatok végrehajtása; 

12. Az országosan hirdethető munkaerő-igényeket továbbítja a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztálya részére, információt nyújt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, megye munkaerő-
piaci folyamatairól; 

13. Végrehajtja az egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz 
kapcsolódó feladatokat. 

14. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya közérdekű munka végrehajtásával 
kapcsolatos feladatait. 

15. Elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a 
Főosztály szervezeti egységeinél, és járási hivatalok foglalkoztatási osztályánál.  

16. Szakmai segítséget nyújt a társosztályok, járási hivatalok foglalkoztatási osztálya részéről 
felmerülő jogalkalmazási problémákban, szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását. 

17. Összehangolja a Főosztály részére megküldött jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos 
véleményeket.  

18. Összehangolja a Főosztályon folyó jogi tevékenységet. 
19. Kezeli és nyilvántartja a Főosztály szabályzatait, eljárásrendjeit, a vezetői utasításokat, a 

jogszabályváltozások tükrében az illetékes szervezeti egységet felhívja a szabályzat 
karbantartására. 

20. Összehangolja, segíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya feladatkörébe tartozó 
foglalkoztatáspolitika passzív eszközeihez kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási 
gyakorlatát, így az álláskeresők nyilvántartásba vételét és az álláskeresési ellátások 
megállapítását, megszüntetését, visszakövetelését. 

21. Ellátja a hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos 
feladatokat. 

 
B. A Munkaer őpiaci Osztály a munkaer ő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai 
tekintetében:   

1. A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok között a szervezeti egység az 
irányadó jogszabályok, illetve normatív utasítások, így különösen munkaerő-piaci szolgáltatást 
nyújtók részére adható támogatásokról, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatáshoz kapcsolódó 
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álláskereső klubban résztvevők részére megállapítható keresetpótló juttatásról  szóló eljárási 
rendben foglaltak figyelembe vételével ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások vásárlásával / 
térítésmentes szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat. 

2. Együttműködik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival a szolgáltatások egységes 
működtetése érdekében. 

3. Koordinálja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) tanácsadói hálózat működtetésével 
kapcsolatos járási feladatellátást.  

 
C. A Munkaer őpiaci Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsola tos feladatai tekintetében:  

1. Ellátja a munkahelyteremtő beruházások támogatásai területén jelentkező feladatokat (központi 
pályázat esetén pályázatok befogadása, esetleges hiánypótoltatása, döntés előkészítése, 
hatósági szerződés megkötése, karbantartása, támogatás utalásának előkészítése, teljesítés 
figyelemmel kísérése).  

2. Ellátja a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. §. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatással kapcsolatos feladatokat (pályáztatás, 
döntés előkészítése, hatósági szerződés megkötése, karbantartása, támogatás utalásának 
előkészítése, teljesítés figyelemmel kísérése). 

3. Elbírálja az NFA bérgarancia alaprészéből igényelhető támogatás iránti kérelmeket, a döntést 
előkészíti, intézkedik a kifizetés iránt, a felszámolási eljárás befejeződéséig figyelemmel kíséri a 
felszámolási eljárást, véleményezi a felszámolási eljárás során keletkező mérlegeket, 
figyelemmel kíséri a visszatérítendő támogatás visszafizetését. 

4. Központi forrásból nyújtott támogatás esetén előkészíti a véleményezési lapokat, a minisztériumi 
döntési javaslatokat, a támogatás kiutalását. 

5. Előkészíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya határozatai ellen benyújtott fellebbezések 
alapján a másodfokú döntéseket. 

6. Elbírálja a harmadik országbeli munkavállalók illetékességi területén történő munkavállalásának 
engedélyezésére irányuló kérelmeket, szakhatóságként részt vesz a harmadik országbeli 
munkavállalók tartózkodási engedélyezésére irányuló eljárásban. 

7. Ellátja a harmadik országbeli állampolgároknak a magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) kapcsolatos 
szakhatósági feladatokat. 

8. Ellátja a rendbírsággal kapcsolatos feladatokat.  
9. Ellátja a magán-munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők nyilvántartásba vételével és a 

nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat. 
10. Illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, ennek 

keretében ellenőrzi a Főosztály és a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya által hozott 
határozatok, szerződések (megállapodások) teljesítését, a vállalt kötelezettségek betartását, 
kivizsgálja a bejelentéseket, ellenőrzi a létszámleépítések bejelentésére, munkáltatói 
igazolásokra, a magán-munkaközvetítésre és a munkaerő-kölcsönzést folytatók működésére 
vonatkozó előírások betartását, közreműködik a felügyeleti és szakmai irányító szervek által 
kezdeményezett vizsgálatokban, ellátja az egyéb hatósági ellenőrzési feladatokat. 

 
D. A  Munkaer őpiaci Osztály képzésekkel kapcsolatos feladatai tek intetében:  

1. Az irányadó jogszabályok, illetve normatív utasítások, így különösen a képzés eljárási rendjének 
figyelembe vételével, szakmailag koordinálja és segíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya 
valamennyi munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét. 

2. Összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a Főosztály 
éves képzési tervét. 

3. Elkészíti a képzési ajánlattételi felhívást, ellátja az ajánlattételi eljárás lefolytatásával kapcsolatos, 
a vonatkozó normatív utasítás által meghatározott feladatokat, értékeli és döntésre előkészíti a 
képzési ajánlatokat, majd a döntést követően arról értesíti az ajánlattevőket. 

4. Összeállítja a képzési jegyzéket és folyamatosan aktualizálja, előkészíti azon képzési irányok 
nyilvánosságra hozatalát, amelyekhez tartozó képzésekben történő részvételhez mérlegelési 
jogkörében támogatást nyújthatnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai. 

5. Figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítását, aktívan részt vesz a tanfolyamok 
koordinálásában, szervezésében a felvételi eljárástól kezdve a záróvizsga letételéig. Ha a 
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megállapodásban / hatósági szerződésben foglaltak bármely fél általi teljesítését akadályozó / 
veszélyeztető tény, körülmény áll fenn, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, illetve 
intézkedési javaslatot tesz. 

6. A képzési programok megvalósítása érdekében, kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő, 
képzéseket megvalósító képző intézményekkel.    

7. A tanfolyamok (képzési programok) indítása előtt aláírásra előkészíti a képző intézményekkel 
kötendő megállapodást és gondoskodik a felek általi aláírásról.   

8. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem járási hatáskörbe tartozó 
tájékoztatáskéréseket.  

9. Biztosítja az Osztály működési területét érintő adat- és információáramlást a társosztályok és a 
járási hivatalok foglalkoztatási osztálya felé.  

10. Ellátja a különböző képzési szakterületekkel kapcsolatban indított, azokat érintő programok 
működtetésével kapcsolatos feladatokat, így különösen a GINOP programok képzéseihez 
kapcsolódó feladatokat. 

11. Ellátja a képzéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (rögzítés, nyilvántartás, stb.) 
 
E. A Munkaer őpiaci Osztály kodifikációs feladatai tekintetében:  

1. Előkészíti a Főosztály és a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya ügyrendjét, közreműködik a 
működéshez kapcsolódó belső szabályzatok véleményezésében. 

2. Közreműködik a Főosztály feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának 
elősegítését szolgáló központi eljárásrendek, módszertani útmutatók jogi véleményezésében, 
szükség esetén kezdeményezi azok módosítását. 

3. Részt vesz az aktív eszközökkel kapcsolatos eljárási szabályok kidolgozásában. 
4. Véleményezi a szakmai irányító szervektől, Kormányhivataltól érkező jogszabály-tervezeteket, 

szabályzatokat, módszertani útmutatókat. 
 
F.  A Munkaer őpiaci Osztály tevékenysége során szorosan együttm űködik a GINOP 5.2.1, a GINOP 
5.1.1, a GINOP 5.3.10 és a TOP kiemelt projekttel.  
 
G. A Munkaer őpiaci Osztály Európai Uniós projektekkel kapcsolato s feladatai tekintetében:  

1. A különböző Európai Uniós és nemzeti pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri. 
2. A Kormányhivatal által vezetett, támogatott hazai és nemzetközi projektek megvalósítását 

irányítja, koordinálja, a megvalósítást folyamatos figyelemmel kíséri, az ezzel kapcsolatos 
szakmai feladatokat ellátja. 

3. A Kormányhivatal aktív részvételével megvalósuló projekteket a szervezeten belül koordinálja, a 
vállalt feladatok megvalósítását irányítja, az ezzel kapcsolatos szakmai feladatokat ellátja. 

4. Nemzeti és EU-s pályázatok megírásával, összeállításával, a pályázati felhívások és útmutatók 
magyarra, a beadandó pályázati anyagok angolra fordításával kapcsolatos feladatokat ellátja, 
irányítja, koordinálja. 

5. Kapcsolatot tart a pályázatokat kiíró, koordináló szervezetekkel és a főpályázókkal. 
6. Együttműködik a konzorciumi partnerekkel. 
7. Nemzetközi kapcsolatot tart a partnerekkel és leendő partnerekkel, egyéb nemzetközi 

szervezetekkel. 
8. Kapcsolatot tart a támogató nyilatkozatot, valamint az együttműködési megállapodást kérő 

ügyfelekkel.  
9. Aláírásra előkészíti a támogató nyilatkozatot, valamint az együttműködési megállapodást. 
10.  Nyilvántartást vezet a megkötött együttműködési megállapodásokról, pályázatokról, projektekről, 

valamint a kiadott támogató nyilatkozatokról. 
11.   A külföldi szakmai tanulmányutakkal kapcsolatos szervezőmunkát ellátja. 
12.  A projektekkel kapcsolatos központosított közbeszerzési eljárásokban közreműködik. 
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H. A Munkaer őpiaci Osztály egyéb feladatai tekintetében 
1. Havi rendszerességgel tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről. 
2. Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában; 
3. Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, és azok következményeit; 
4. Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses (MONITORING) 

vizsgálatával kapcsolatos eredményeket; 
5. Elkészíti a MEV éves tervdokumentációját, valamint az indikátorok és eredménymutatók 

kiértékelését; 
6. Szervezi a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési (a továbbiakban: MEV) rendszerrel 

kapcsolatos tervezési és értékelési feladatokat.  
7. Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a 

szakmai osztályok által készített részanyagok alapján; 
8. Vizsgálja és elemzi a megyében az álláskeresők térségenkénti, iskolai végzettség szerinti és 

jellemző szakmánkénti struktúráját; 
9. Szervezi a Főosztály rendezvényeit. 
10. Koordinálja a rövid távú munkaerő-piaci prognózis keretében a munkáltatóik körében végzendő 

járási adatfelvételt, kapcsolatot tart a kutatásvezetővel, elkészíti a megyei összefoglalót. 
11. Koordinálja a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (NMF) keretében a járási 

adatfelvételeket, adatot szolgáltat a járási elemzésekhez, elkészíti a megyei szintű értékelést. 
12. Részt vesz a minőségirányítási rendszer működtetésében, járási szinten koordinálja, megyei 

szinten végrehajtja az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
13. Figyelemmel kíséri a járási foglalkoztatási osztályok minőségfejlesztő tevékenységét, részt vesz 

a minőségfejlesztésben. 
14. Koordinálja a partnerelégedettségi méréseket, elkészíti a mérési eredmények és a minőségügyi 

munka értékelését. 
15. Részt vesz a kistérségi, megyei paktumok működtetésében, koordinálásában; 
16. Ellátja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből adódó feladatokat; 
17. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

meghatározott feladatokat; 
18. Ellátja a megyei törvényszékek, végelszámolók által megküldött felszámolás, végelszámolás 

megindításával kapcsolatos feladatokat; 
19. Ellátja a többségi külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatási 

feladatokat; 
20. Elkészíti és összefoglalja a Főosztály havi és éves tevékenységének értékeléséről szóló szakmai 

beszámolókat. 
21. Az NFA vonatkozásában vizsgálja, hogy a Főosztály vezetése által kialakított és működtetett 

kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási és kontroll rendszerek és eljárások megfelelően 
működnek-e. 

22. Közreműködik a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában; 
23. Közreműködik a foglalkoztatási támogatások jelzálog-szerződéseihez kapcsolódó ingatlan-

nyilvántartással összefüggő feladatok ellátásában. 
24. Ellátja a Főosztály vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó, a vezető által 

meghatározott feladatokat; 
25. Igény esetén részt vesz az osztályok szerződéskötési tevékenységében; 
26. Ellenjegyzi a szerződéseket, beadványokat; 
27. Ellátja a Főosztály elsőfokú hatósági döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos, és a jogi 

képviseletet igénylő feladatokat; 
28. Eljár a feladatkörébe tartozó ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban; 
29. Munkajogi és foglalkoztatási tanácsadást lát el; 
30. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak (továbbiakban: NGM) a magán-munkaközvetítők és 

munkaerő-kölcsönzők nyilvántartásba vételével kapcsolatos – előírás szerinti – statisztikai 
adatszolgáltatást és elemzést készít, valamint – igény szerint – adatot szolgáltat. 

31. Gondoskodik közérdekű adatok közzétételéről. 
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4. Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellen őrzési Osztály 
 
 

A. Egészségbiztosítási ellen őrzési szakterületi feladatok  
 
1. Ellátja a társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos 

feladatokat, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálatát, előkészíti a 
megállapodásokat. 

2. A társadalombiztosítási kifizetőhelyek működéséhez szükséges szakmai támogatást nyújt, 
feladata a kifizetőhelyek rendszeres szakmai tájékoztatása.  

3. Fogadja a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által benyújtott, az egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásaira vonatkozó Statisztikai Jelentéseket, és ellátja a kötelező adatgyűjtéssel kapcsolatos 
feladatokat. 

4. Elvégzi a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által benyújtott Kifizetőhelyi Elszámolások 
adatainak szúrópróbaszerű egyeztetését a Statisztikai Jelentés adataival. 

5. Ellenőrzi a társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások 
megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységét.  

6. A kifizetőhely, a foglalkoztató megszűnése esetén záró ellenőrzést tart. A kifizetőhelyet nem 
működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátását ellenőrzi. A megszűnt 
társadalombiztosítási kifizetőhelyek ellátásokkal kapcsolatos iratainak kezeléséről, őrzéséről 
gondoskodik.  

7. A foglalkoztatóknál átfogó, téma, cél-, utó- és záró ellenőrzéseket tart, az ellenőrzések során 
feltárt jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket (végzések, határozatok, 
fizetési meghagyások kibocsátása).  

8. Közreműködik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival, a megtérítési 
ügyekkel kapcsolatos bizonyítási eljárás lefolytatásában, kivizsgálásában, helyszíni 
ellenőrzéseket folytat le, méltányossági ügyekben környezettanulmányt készít.  

9. Ellátja a biztosítási jogviszony határozattal történő elismerésével, törlésével kapcsolatos 
feladatokat. 

10. Ellátja a megbízólevelek nyilvántartásával és egyéb kötelező nyilvántartások vezetésével 
kapcsolatos feladatokat.  

 
 
B. Nyugdíjbiztosítási ellen őrzési szakterületi feladatok 

 
1. Ellenőrzi a foglalkoztatók, foglalkoztatónak nem minősülő szervek, szervezetek, egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas vállalkozások (az 
előtársaságként történő működés időtartamára is) társadalombiztosítási jogszabályokban előírt 
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítését, feladata a NAV által az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint szolgáltatott adatok összevetése a hatósági 
nyilvántartás, továbbá a foglalkoztató adataival. 

2. 2009. december 31-ét követő időszakra megállapított jogsértés esetén - az adatszolgáltatás 
rendezése érdekében - intézkedés céljából a jegyzőkönyvi kivonatot továbbítja a NAV részére. 

3. Ellátja az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott 
biztosítottakra - 2010. január 01-jét megelőző időszakra - vonatkozó nyilvántartó lapok 
beszerzésével kapcsolatos feladatokat. 

4. Ellátja a nyugdíjak, korhatár előtti ellátások megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági 
és szolgálati idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálatával kapcsolatos feladatokat. 

5. Ellátja a nyugdíjügyekben, illetve adategyeztetési eljárás során a jogosultság elbírálásához 
szükséges hiányzó szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok beszerzésével, szolgálati idő 
utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos eljárás 
lefolytatásával összefüggő feladatokat. 

6. A betekintési jog gyakorlásával, hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggésben elvégzi a 
szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok helyszíni ellenőrzését. 

7. Ellenőrzi az elmaradt, visszamenőleges nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás dokumentumait. 
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8. A helyszínen kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, panaszokat. 
9. Feladata az ellenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárások eredményéről jegyzőkönyvek 

felvétele, hivatalos feljegyzések készítése, határozatok és végzések hozatala, a foglalkoztató 
mulasztása, téves vagy hiányos adatszolgáltatása esetén, illetve megjelenési kötelezettség 
felróható módon történő megszegése esetén mulasztási, illetve eljárási bírság kiszabása. 

10. Ellátja a felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnt foglalkoztatók 
esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges ellenőrzéssel, intézkedések 
megtételével kapcsolatos feladatokat, a megszűnő foglalkoztatók záró ellenőrzését. 

11. Kivételes nyugellátás megállapításához, kivételes nyugellátás-emelés elbírálásához, egyszeri 
segély engedélyezéséhez, illetve jogalap nélkül folyósított nyugellátások visszafizetési és 
megtérítési kötelezettsége kapcsán benyújtott méltányossági kérelmek elbírálása céljából a 
jogosultsági feltételeket vizsgálja, környezettanulmányt folytat le. 

12. Nemzetközi egyezmények alapján benyújtott nyugellátás megállapításához, az életvitelszerű 
tartózkodás vizsgálata keretében tanúmeghallgatást folytat le, valamint szemlét tart. 

13. Helyszíni vizsgálatot tart a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására, valamint a 
baleseti hozzátartozói nyugellátásra való jogosultság megállapításához. 

14. Feladata a hozzátartozói nyugellátás jogosultság elbírálása érdekében az együttéléssel 
kapcsolatos tényállás tisztázása, vizsgálata, erről jegyzőkönyv, feljegyzés készítése. 

15. Ellátja a nyugdíjnöveléshez szükséges kereseti és jövedelmi adatok, jogosultsági idők 
vizsgálatát. 

16. Ellátja a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálatát. 

 
 

5. Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály 
 

 
A. Az  Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Üg yek  Osztály az egészségbiztosítási és 
családtámogatási pénzbeli ellátási feladatai  tekintetében: 

1. Ellátja a méltányossági egyszeri segély és a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli 
ellátások iránti kérelmek ügyintézését, döntésre való előkészítését, határozatok elkészítését, 
valamint a döntést követően az utalásra előkészítést. 

2. Követi és nyilvántartja a pénzbeli ellátásokra biztosított keret felhasználását, szükség esetén 
pótkeretet igényel. 

3. Elkészíti és továbbítja a pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos jelentéseket, beszámolókat. 
4. Elbírálja a Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek által meghozott I. fokú döntésekkel szembeni 

fellebbezéseket. 
 
 

B. Az  Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Üg yek  Osztály az egészségbiztosítási 
megtérítési és méltányossági feladatai tekintetében : 

1. Lefolytatja a baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági eljárásokat. 
2. Az ügyek feltárása, adatok beszerzése érdekében megkeresi a Társadalombiztosítási Ellenőrzési 

társosztályt, valamint más szerveket.  
3. Kapcsolatot tart a megtérítési tevékenységhez kapcsolódó orvos szakértővel, az ezt érintő 

szakmai feladatok ellátja. 
4. Kiállítja a fizetési meghagyást, kárszámlát. 
5. Ellátja a méltányossági kérelmek ügyintézését, döntésre való előkészítését, végzés, határozat 

elkészítését. 
6. Elkészíti és továbbítja a statisztikákat, jelentéseket, beszámolókat. 
 
 

C. Az Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Üg yek  Osztály a nyugdíjbiztosítási 
nyilvántartási szakterület feladatai és a kivételes  nyugellátás-emelés, valamint egyszeri segéllyel 
kapcsolatos méltányossági feladatai tekintetében: 

1. Ellátja a biztosítási idő és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyilvántartásának 
kezelését. 
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2. Ellátja a működési terület foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői adatbázisának kezelését. 
3. Határozatot hoz a hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, 

javítás, törlés) megtagadása tárgyában. 
4. Ellenőri megkereséseket indít (cél-, záró-, és utóellenőrzési ügyekben). 
5. Ellátja a Tny. szerinti kivonat kiadását. 
6. Ellátja a felszámolók, végelszámolók számára kiadandó, valamint ügyvéd/ügyvédi iroda 

adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről szóló igazolásokkal/határozatokkal kapcsolatos 
feladatokat. 

7. Kiszabja a foglalkoztató mulasztása, téves vagy hiányos adatszolgáltatása esetén mulasztási, 
illetve eljárási bírságot. 

8. Adatot szolgáltat nyugdíjigényekhez, nyugdíjszerű ellátásokhoz, adategyeztetési eljárásokhoz. 
9. Adatot szolgáltat a megváltozott munkaképességű személyek nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban 

szereplő adatok alapján biztosításban töltött idejéről a rehabilitációs szakterület részére. 
10. A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban a biztosítottakra vonatkozóan bejelentett és nyilvántartott 

adatokról adatot szolgáltat az arra jogosult szervek részére feladataik ellátása érdekében. 
11. Ellátja a nyilvántartás adatainak kiegészítését, javítását a bejelentésre kötelezett szerv vagy 

személy adatszolgáltatásának hatósági ellenőrzését követően. 
12. Ellátja az érintett személy betekintésének biztosítását a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásában 

szereplő adatokba. 
13. Ellátja az EKOP program keretén belül történő okmányrögzítést, revideálást, szaktanácsadást, az 

ONYF nyilvántartások részét képező dokumentumoknak feldolgozását. 
14. Ellátja a foglalkoztatók, a biztosítottak és egyéb ügyfelek részére történő tájékoztatást és 

felvilágosítást. 
15. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. §-a szerinti megállapodások megkötése. 
16. Ellátja a kivételes nyugdíjemeléssel, egyszeri segéllyel kapcsolatos ügyek intézését, döntésre 

való előkészítését, határozatok, végzések kibocsátását, a döntést követően az utalásra 
előkészítést. Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén intézkedik a kérelem 
felterjesztéséről a Magyar Államkincstár elnöke felé.  

17. A folyósítás érdekében konszignációs listát készít, továbbítja a Magyar Államkincstár 
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága felé. 

18. Ellátja a kivételes nyugdíjemelés és a segély esetében a keretgazdálkodást, a keret 
felhasználásának követését, nyilvántartását, szükség esetén pótkeret igénylését, jelentések, 
beszámolók elkészítését és megküldését. 

19. Ellátja az osztályt érintő közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok intézését, panaszok 
kivizsgálását, minősítését, nyilvántartását. 

20. Ellátja a nyugdíjigazgatási statisztikai adatszolgáltatással és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program Főosztályt érintő időszakos jelentéseivel kapcsolatos feladatokat. 

21. Ellátja a jelentést és koordinációt az ügyfélforgalmi adatok negyedéves jelentésével 
kapcsolatban, jelentést a közérdekű és személyes adatokról, valamint a közérdekű bejelentés, 
javaslat és panasz ügyekről. 

 
 
D. Az Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Üg yek  Osztály Egészségbiztosítási 

Alap kezelésével kapcsolatos feladati 
 
1. Működteti a pénzügyi és számviteli rendet, pénzügyi szakmai véleményezési feladatokat lát el. 
2. Javaslatot tesz a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és 

teljesítésigazolás rendjének szabályozására, kezdeményezi a személyre szóló hatáskör és jogkör 
engedélyezését.  

3. Az Egészségbiztosítási Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti 
adatszolgáltatást biztosít a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és egyéb szervek részére. 

4. A megállapodás alapján fizetők járulékbevételeit fogadja, a kapcsolódó tartozás állományt kezeli. 
5. Elvégzi a méltányosságból adható egyszeri segélyek, továbbá az egészségbiztosítás pénzbeli 

ellátásai, és a külföldi sürgősségi gyógykezelések megtérítésének érvényesítésével, 
utalványozásával, ellenjegyzésével, pénzügyi teljesítésével kapcsolatos feladatokat. 
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6. Ellátja a kifizetőhelyi ellátások feldolgozásával, utalásra előkészítésével kapcsolatos feladatokat.  
7. A Volán-társaságok által megelőlegezett utazási költségtérítési utalványokat ellenőrzi. 
8. Ellátja a baleseti táppénz és az üzemi baleset megtérítésével kapcsolatos pénzforgalom 

lebonyolításával, a követelésállomány kezelésével összefüggő feladatokat, és folyamatosan 
intézkedik a megtérülés iránt. 

9. Ellátja a visszaérkezett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, üzemi baleset, utazási költség 
nyilvántartásával, rendezésével kapcsolatos feladatokat. 

10. Vezeti a főkönyvi számlákat és biztosítja a számlarendben meghatározott analitikus nyilvántartási 
rendet. 

11. Ellátja az alábbi feladatokat: a gazdasági műveletek főkönyvi könyvelése és az ellátási területhez 
kapcsolódó számviteli rend betartása, a szakmai analitikus nyilvántartás folyamatos egyeztetése 
a főkönyvi könyveléssel és az eltérések rendezése. 

12. Nyilvántartja az Egészségbiztosítási Alaphoz kapcsolódó nyomtatványokat, bizonylatokat, kiadja, 
raktározza a nyomtatványokat. 

13. Megszervezi és felügyeli az ellátással kapcsolatos beszámolót alátámasztó leltározási 
feladatokat. 

14. A beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat 
biztosítja, a mérleg alátámasztását szolgáló – a főkönyvi adatokkal egyeztetett – részletező teljes 
körű és hiteles kimutatásokat készít. 

15. Intézi a csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási ügyeket a főosztály valamennyi 
követelése vonatkozásában. 

16. Jelzi a gazdálkodással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása során észlelt 
jogalkalmazási problémákat. 

17. Kiadja a tájékoztatást az Egészségbiztosítási Alap felé fennálló tartozásról a Járási Hivatal 
részére. 

18. Elvégzi a Kormányhivatal számlájára érkező TAJ és EU kártya igénylésekből származó bevételek 
beazonosítását, kiállítja hozzá a számlát helyettesítő okmányt. 

19.  A Magyar Államkincstár részére átadott követelésekkel kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása, a 
megkeresések továbbítása végzéssel a Magyar Államkincstár részére. 

20. Gyógyszertári finanszírozási előleg kérelmek elbírálása, határozat hozatala és továbbítása a 
NEAK és a kérelmező részére. 

 
 

6. Uniós projektek keretében ellátandó feladatok 
 

 
A) Az "Ifjúsági Garancia" GINOP 5.2.1-14-2015-0000- 1 számú projekt (a továbbiakban: GINOP 5.2.1 
projekt) keretében ellátja a programmal kapcsolatos  alábbi szakmai, illetve pénzügyi feladatokat:  
 

1. Megismeri a programtervezési dokumentációt, figyelemmel kíséri annak változásait. 
2. Előkészíti a program-tervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai információkat.  
3. A kompetens szervezeti egységek, munkatársak bevonásával elvégzi a programtervezést, 

elkészíti a dokumentációt, szükség esetén – az NGM által meghatározottak szerint – annak 
módosítását.   

4. Ellátja a működési célú támogatás tárgyában az NGM és a Kormányhivatal által megkötött 
támogatási szerződéshez kapcsolódó, az abban foglaltak teljesítését segítő feladatokat.   

5. Ellátja a támogatásra vonatkozó megállapodáshoz (konzorciumi, együttműködési) kapcsolódó, 
előkészítő, az abban foglaltak teljesítését segítő feladatokat.   

6. Előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok járási leosztását. 
7. Irányítja, koordinálja a program az irányadó jogszabályok, normatív utasítások, jóváhagyott 

programterv szerinti végrehajtását.  
8. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályának a projekt megvalósításával 

kapcsolatos szakmai tevékenységét. 
9. Rendszeresen szakmai értekezleteket tart. 
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10. A kompetenciahatárok figyelembe vételével megválaszolja a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztálya programműködtetéssel kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleit.    

11. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra 
feladatkörrel rendelkező szerv (pl. NGM) szakmai iránymutatása válik szükségessé, előkészíti 
az iránymutatás kérést; a megérkezett iránymutatást, annak tartalmát alkalmazza, valamint azt 
továbbítja a társosztályoknak és járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak.  

12. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem járási feladatkörbe tartozó 
tájékoztatáskéréseket.  

13. Összeállítja a projekt szakmai monitoring jelentéseit, részbeszámolóit, beszámolóit, záró 
jelentését. 

14. Koordinálja a programhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring 
vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat.  

15. Folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak alakulását, szükség esetén intézkedési 
javaslatot készít. 

16. Koordinálja a projekt PR tevékenységét. 
17. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel.  
18. Munkatársai részt vesznek a programmal kapcsolatos, az NGM által szervezett szakmai 

értekezleteken.    
19. A vonatkozó Intézkedési tervben foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, adatszolgáltatási 

feladatokat.  
20. Elvégzi a programhoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat, nyilvántartásokat és adatbázisokat 

vezet és karbantart.  
21. Vezetői döntés alapján a munkatársak képviselik a Főosztályt a programmal kapcsolatos tárgyú 

rendezvényeken. 
22. A tárgykörben médianyilatkozatokat készít vezetői döntés alapján, a belső szabályozók által 

meghatározott rend szerint. 
23. Nyomon követi a projekt keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 

folyamatait. 
24. A működési költségek vonatkozásában együttműködik a Kormányhivatallal, számára adatot 

szolgáltat, a beérkező bizonylatokat rendszeresen továbbítja.  
25. Folyamatosan figyelemmel kíséri a program likviditását. 
26. Elkészíti a program pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit. 
27. Összeállítja a kifizetési igényléseket és azok hiánypótlásait. 
28. Folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 

nyilvántartást. 
29. Figyelemmel követi a keretgazdálkodást, szükség esetén keretmódosítást kezdeményez. 
30. Megtervezi a projektben felhasználható támogatási keretek leosztását, és folyamatosan figyeli 

azok felhasználását; szükség esetén átcsoportosításokat végez, nyomon követi a pénzügyi 
maradványokat, azok felhasználására javaslatot tesz, a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya 
részére szükséges pénzügyi keretet biztosítja. 

31. Folyamatosan egyezteti a támogatások tekintetében az Alapkezelő Osztállyal, illetve a 
Kormányhivatallal a működési célú elemek vonatkozásában a projekthez kapcsolódó kiadási és 
bevételi előirányzatokat, a banki bizonylatok rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben. 

32. Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, a 
Kormányhivatallal együttműködve a célelszámolási számla adatairól. 

33. Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat, egyezetéseket folyamatosan 
elvégzi. 

34. A lebonyolításhoz adatot, információt szolgáltat, illetve figyelemmel kíséri a projektek 
megvalósítása keretében lebonyolítandó közbeszerzések előkészítését, lebonyolítását és 
lezárását. 

35. Ellátja a működési célú támogatás tárgyában az NGM és a Kormányhivatal közötti támogatási 
szerződéshez kapcsolódó beszámoló előkészítésével, NGM felé való továbbításával 
kapcsolatos feladatokat.   

36. Vezeti a GINOP projektek keretében nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó visszakövetelő 
határozatokról készített nyilvántartást. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti és havonta 
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kimutatást küld a járási hivatalok foglalkoztatási osztályának a hátralékos ügyfelekről. A 
behajthatatlan és méltányosságból elengedett követeléseket kivezeti a nyilvántartásokból, 

37. Közreműködik az esélyegyenlőséggel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában. 
38. Közreműködik az környezetvédelemmel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában. 
39. A célcsoportjába tartozó fiatalokat felkutatja, eléri; a fiatalokat segítő lehetőségekről információt 

nyújt. 
40. Az Ifjúsági Garancia Rendszerbe vonható fiatalokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a 

szükséges tájékoztatást megadja. 
41. Az oktatási és szociális szektorral (megyei oktatási-és szociális intézményekkel), ifjúsági és civil 

szervezetekkel, az egyéb társintézményekkel kapcsolatot tart. 
42. A fiatalokat segítő lehetőségekről, azaz az Ifjúsági Garancia Rendszer valamennyi kimeneti 

kategóriájába tartozó lehetőségről információt gyűjt. 
43. Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében működő munkaerő-piaci programokról információt 

gyűjt. 
44. Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerő-piaci programok 

működtetésében közreműködő munkatársakkal szorosan együttműködik. 
45. A fenti program szakmai megvalósítását végző megyei ügyintézőkkel szorosan együttműködik, 

részükre a fiatalokat segítő egyéb lehetőségekről információt nyújt. 
46. A programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges 

tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást előkészíti nyilvántartási feladatokat elvégzi, 
47. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági 

szerződéseket előkészíti, azokat nyilvántartja. 
48. A programba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket 

folyamatosan feltárja. 
49. A programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a célcsoportonkénti nyilvántartást 

vezeti. 
50. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást 

elvégzi.  
51. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 

 
 
 
B) A GINOP 5.1.1-15-2015-00001„Út a munkaer őpiacra” projekt (a továbbiakban: GINOP 5.1.1 
projekt) keretében ellátja a programmal kapcsolatos  alábbi szakmai, illetve pénzügyi feladatokat:  

 
1. Megismeri a programtervezési dokumentációt, figyelemmel kíséri annak változásait. 
2. Előkészíti a program-tervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai információkat.  
3. A kompetens szervezeti egységek, munkatársak bevonásával elvégzi a programtervezést, 

elkészíti a dokumentációt, szükség esetén – az NGM által meghatározottak szerint – annak 
módosítását.   

4. Ellátja a működési célú támogatás tárgyában az NGM és a Kormányhivatal által megkötött 
támogatási szerződéshez kapcsolódó, az abban foglaltak teljesítését segítő feladatokat. 

5. Ellátja a támogatásra vonatkozó megállapodáshoz (konzorciumi, együttműködési) kapcsolódó, 
előkészítő, az abban foglaltak teljesítését segítő feladatokat.   

6. Előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályaira történő leosztását. 

7. Irányítja, koordinálja a program az irányadó jogszabályok, normatív utasítások, jóváhagyott 
programterv szerinti végrehajtását.  

8. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályának a projekt megvalósításával kapcsolatos 
szakmai tevékenységét. 

9. Rendszeresen szakmai értekezleteket tart. 
10. A kompetenciahatárok figyelembe vételével megválaszolja a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztálya program működtetéssel kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleit.    
11. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra 

feladatkörrel rendelkező szerv (pl. NGM) szakmai iránymutatása válik szükségessé, 
főosztályvezetői aláírásra előkészíti az iránymutatás kérést; a megérkezett iránymutatást, annak 
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tartalmát alkalmazza, valamint azt továbbítja a társosztályoknak és járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályainak.  

12. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztály feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket.  

13. Összeállítja a projekt szakmai monitoring jelentéseit, részbeszámolóit, beszámolóit, záró 
jelentését. 

14. Koordinálja a programhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring 
vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat.  

15. Folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak alakulását, szükség esetén intézkedési 
javaslatot készít. 

16. Ellátja a projekt PR nyilvánosságbeli és kommunikációs tevékenységeit. 
17. Ellátja a program megvalósításával kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat. 
18. Ellátja a program keretében működő EURES tanácsadással kapcsolatos feladatokat. 
19. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel.  
20. Munkatársai részt vesznek a programmal kapcsolatos, az NGM által szervezett szakmai 

értekezleteken.    
21. A vonatkozó Intézkedési tervben foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, adatszolgáltatási 

feladatokat.  
22. Elvégzi a programba bevont ügyfelek értékelését, a programhoz kapcsolódó monitoring 

vizsgálatokat, nyilvántartásokat és adatbázisokat vezet és karbantart.  
23. Vezetői döntés alapján a munkatársak képviselik a Főosztályt a programmal kapcsolatos tárgyú 

rendezvényeken. 
24. A tárgykörben médianyilatkozatokat készít vezetői döntés alapján, a belső szabályozók által 

meghatározott rend szerint. 
25. Nyomon követi a projekt keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 

folyamatait. 
26. A működési költségek vonatkozásában együttműködik a Kormányhivatallal, számára adatot 

szolgáltat, a beérkező bizonylatokat rendszeresen továbbítja.  
27. Folyamatosan figyelemmel kíséri a program likviditását. 
28. Elkészíti a program pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit. 
29. Összeállítja a kifizetési igényléseket és azok hiánypótlásait. 
30. Folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 

nyilvántartást. 
31. Figyelemmel követi a keretgazdálkodást, szükség esetén keretmódosítást kezdeményez. 
32. Megtervezi a projektben felhasználható támogatási keretek leosztását, és folyamatosan figyeli 

azok felhasználását; szükség esetén átcsoportosításokat végez, nyomon követi a pénzügyi 
maradványokat, azok felhasználására javaslatot tesz; a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya 
részére szükséges pénzügyi keretet biztosítja. 

33. Folyamatosan egyezteti a támogatások tekintetében az Alapkezelő Osztállyal, illetve a 
Kormányhivatallal a működési célú elemek vonatkozásában a projekthez kapcsolódó kiadási és 
bevételi előirányzatokat, a banki bizonylatok rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben. 

34. Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, a 
Kormányhivatallal együttműködve a célelszámolási számla adatairól. 

35. Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat, egyezetéseket folyamatosan elvégzi. 
36. A lebonyolításhoz adatot, információt szolgáltat, illetve figyelemmel kíséri a projektek 

megvalósítása keretében lebonyolítandó közbeszerzések előkészítését, lebonyolítását és 
lezárását. 

37. Ellátja a működési célú támogatás tárgyában az NGM és a Kormányhivatal közötti támogatási 
szerződéshez kapcsolódó beszámoló előkészítésével, NGM felé való továbbításával kapcsolatos 
feladatokat.   

38. Vezeti a GINOP projektek keretében nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó visszakövetelő 
határozatok nyilvántartását. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti és havonta kimutatást 
küld a járási hivatalok foglalkoztatási osztályának a hátralékos ügyfelekről. A behajthatatlan és 
méltányosságból elengedett követeléseket kivezeti a nyilvántartásokból. 

39. Ellátja a projekt esetében az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat. 
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40. Ellátja a projekt esetében a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 
41. Ellátja a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 

(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” projektben a zárással, valamint az 
ellenőrzéssekkel és a fenntartással kapcsolatos feladatokat.  

42. A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges 
tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást előkészíti, 
nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges szolgáltatásokba irányítja.  

43. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági 
szerződéseket előkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan 
nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a 
pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges 
intézkedéseket megteszi.  

44. Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja.  
45. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatókkal.  
46. Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket 

folyamatosan nyomon követi, motiválja.  
47. A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket 

folyamatosan feltárja.  
48. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 

 
 
C) A GINOP-5.3.10-17-2017-00001 „Létszámleépítések megelőzése és kezelése” projekt 
(továbbiakban GINOP 5.3.10 program) keretében ellát ja a programmal kapcsolatos alábbi szakmai 
és pénzügyi feladatokat:  
 

1. Részt vesz a munkaerőpiaci program célcsoportjaiba tartozók felkutatásában.  
2. Az elérés után — csoportos vagy egyéni tájékoztató keretében — részletesen ismerteti a 

munkaerőpiaci programba való bevonási feltételeket, az együttműködés menetét, az igénybe 
vehető segítségeket, felhívja a figyelmet arra, hogy a segítségnyújtás milyen források 
támogatásából valósul meg stb. 

3. Részt vesz elbocsátás előtt álló munkavállalók egyéni programjának előkészítésében, a 
munkavállalóval közösen eltervezi, mely munkaerőpiaci szolgáltatás, illetve képzés segítené elő 
leginkább az egyén újbóli elhelyezkedését. 

4. A végzettségéhez mérten az ügyfél számára szolgáltatásokat nyújt, pl. mentori szolgáltatás, 
munka-, pályatanácsadás, munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása.  

5. A problémafeltárás és megoldáskeresés tanácsadói eszközrendszerének birtokában foglalkozik a 
hozzá forduló munkavállalókkal.  

6. Aktív hallgatás módszerével hozzájárul a közvetítő munkatárs által nem tisztázható munkavállalói 
profil megrajzolásához (megismerési funkció).  

7. Egyéni döntésmechanizmusok - információszerzés, - feldolgozás, - elemzés - követésével 
hozzájárul a munkavállaló munkaerő-piaci döntéseinek megalapozásához (döntés-előkészítő 
funkció).  

8. Egyéni konzultációk segítségével pozitív változást idéz elő a munkavállalói attitűdök tekintetében, 
valamint folyamatosan támogatja a munkavállalót a kivitelezéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásában (megvalósítást támogató funkció).  

9. A munkavállalók munkához jutásának támogatása érdekében rövididejű álláskeresési felkészítést 
tart egyéni és csoportos formában (álláskeresési technikák).  

10. Részt vesz a pályaorientációban, önértékelő eljárásoknál (kérdőívek, tesztek) segítséget nyújt, 
pályaismereti tájékoztatást ad a hozzáfordulóknak.  

11. A tanácsadói beszélgetésekről, és a csoportos foglalkozásokról dokumentációt vezet, azokat az 
Integrált Rendszerben (IR) rögzíti.   

12. Folyamatosan nyomon követi a programba vont személyeket, akikről célcsoportonkénti 
bontásban nyilvántartást vezet.  

13. A képzésbe bevont ügyfelek tekintetében az ügyfél programelemének sikeressége és a 
képesítés megszerzése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket nyomonköveti, és 
motiválja a lemorzsolódás elkerülése érdekében.  
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14. A gazdálkodási tevékenységre vonatkozó beszámolókat, információkat, leltárakat a pontosan és 
határidőre elkészíti. 

15. Együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztériummal, továbbá az Állami Számvevőszékkel, illetve 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, mint közreműködő szervezetek képviselőivel a program 
végrehajtásában, a helyszíni ellenőrzések során a dokumentumokba betekinthetőséget biztosít, a 
megvalósítással kapcsolatos javaslataikat, iránymutatásaikat figyelembe veszi. 

16. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a feladatköréhez tartozóan ellátja az 
ellenőrzési feladatokat. 

17. A 2007. évi CLII. tv szerinti, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat 
ellátja.  

18. Részt vesz a rendszeres időközönként megtartott szakmai konzultációkon.  
19. A GINOP-5.3.10 programban tervezett eszközök, reklámtárgyak beszerzését koordinálja, 

lebonyolítja. 
20. Gondoskodik a GINOP-5.3.10 programban keletkező működtetési költségek Európai Uniós 

Programok Célelszámolási Számláról határidőre történő megtérítéséről a Kormányhivatal felé. 
21. Részt vesz a GINOP-5.3.10 intézkedés megvalósításában. 
22. Az intézkedés szakmai teljesítése során az Európai Uniós szabályzatokat megismeri, 

követelményeket betartja. 
23. Közreműködik a szakmai szolgáltatást végző és képző intézmények közötti koordinációban.  
24. Határidőre elkészíti a megyei adatok alapján a programról a havi előrehaladási jelentést.  
25. Ellátja a megyei belső monitoringgal kapcsolatos feladatokat. 
26. Ellátja a programhoz kapcsolódó megyei PR tevékenységekeket, illetve a rendezvények 

lebonyolítását. 
27. Közreműködik az esélyegyenlőséggel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában. 
28. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos megyei feladatok ellátásában közreműködni. 
29. Elvégzi a programhoz kapcsolódóan a szükséges adatszolgáltatást, elkészíti a statisztikai 

kimutatásokat és beszámolókat. 
30. Részt vesz a monitoring jelentés, és a kifizetési igénylések összeállításában. 
31. Feladata ellátásához folyamatosan kapcsolatot tart az osztályokkal.  
32. Felelős az iratkezelési szabályzatban foglaltak betartásáért, az iratkezelésért. 
33. Felelős az intézkedés keretében felhasznált támogatások gazdasági nyilvántartásainak 

vezetéséért, a kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítéséért, azok valódiságáért. 
34. Feladata a programhoz kapcsolódó pénzügyi munkálatok előkészítése. 
35. Karbantartja a GINOP-5.3.10 intézkedéssel kapcsolatos belső szabályzatot.   
36. A foglalkoztatási osztályokról beérkező teljesítésigazolások és mellékleteinek tételes 

ellenőrzése formai és tartalmi szempontból. A teljesítésigazolásokhoz utalványrendelet 
készítése, érvényesítése, utalványozása. 

37. Utalási csomagok összeállítása és utalása az Electra rendszerben.  
38. Az Electra rendszerben elutalt és visszaigazolt kincstári állományok letöltése, feldolgozása az 

FPIR rendszerekben. 
39. A GINOP 5.3.10 pénzigényléshez valamint a havi előirányzat-felhasználási tervhez a kiadási 

és bevételi adatok összegyűjtése, adatszolgáltatás elkészítése az Alapkezelő felé. 
40. Előre meghatározott számfejtési ütemterv alapján határidőre a keresetpótló juttatások 

számfejtésének elkészítése. A számfejtésekhez kapcsolódóan a foglalkoztatási osztályok 
felgyűjtéseinek koordinálása, egyeztetése. Az adatok egyeztetése után a számfejtés 
indításáról visszajelzés küldése a foglalkoztatási osztályok felé. 

41. Havi adó- és járulék adatszolgáltatás futtatása az Integrált Rendszerben (IR). Az 
adóbevalláshoz az IR által előállított állomány számszaki ellenőrzése a számfejtési listákkal. 
Egyezőség esetén az IR által előállított xml állományok beolvasása az ABEV rendszerbe. 
Hibás .xml esetén a hibák javítása az ABEV-ben. 

42. NAV felé a biztosítási jogviszonyokról a jelentések elkészítése, és továbbítása az ügyfélkapun 
keresztül. A felmerülő hibák jelzése a foglalkoztatási osztályok felé, hibajavítás 

43. A GINOP 5.3.10 eszközeivel kapcsolatban a kötelezettségek analitikus nyilvántartásához a 
foglalkoztatási osztályok tájékoztatása a pénzügyi teljesítésekről, az értesítések egyeztetése a 
főkönyvi könyveléssel.  

44. Az FPIR, IR, Etalon kötelezettségvállalási analitikák egyezőségének biztosítása. 
Kötelezettségvállalási analitikák (Etalon) megyei szintű feldolgozása, az analitikák elektronikus 
formában történő összegyűjtése, tárolása. 
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45. Az Időközi Költségvetési Jelentés kötelezettségvállalási adatainak megadása.  
46. A főkönyvi könyvelés koordinálása, a pénzforgalmi bizonylatok kontírozásának ellenőrzése az 

utalványrendeleteken. 
47. Az Alapkezelő által kért havi Időközi Költségvetési Jelentéshez, negyedéves-

mérlegjelentéshez és az év végi beszámoló táblák adataihoz ellenőrzött főkönyvi kivonat 
készítése. 

 
 
D) A GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettség űek és közfoglalkoztatottak képzése” projekt (a 
továbbiakban: GINOP-6.1.1 projekt) keretében ellátj a a programmal kapcsolatos alábbi szakmai, 
illetve pénzügyi feladatokat:  

 
1. Ellátja a GINOP-6.1.1 kiemelt projekt megyei megvalósításának szakmai koordinációját. 
2. A Konzorciumvezető (NSZFH) felkérésére közreműködik a projekt tervezési feladatok 

végrehajtásában.  
3. Előkészíti a program-tervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai információkat. 
4. Az érintett szakmai osztályok, munkatársak bevonásával elvégzi a programtervezést, elkészíti a 

dokumentációt, szükség esetén – a Konzorciumvezető (NSZFH) által meghatározottak szerint – 
annak módosítását. 

5. Irányítja, koordinálja a program az irányadó jogszabályok, normatív utasítások, jóváhagyott 
programterv szerinti végrehajtását. 

6. Közreműködik a főhatóságok által megküldött dokumentumtervezetek véleményezésében. 
7. Együttműködik a Konzorciumvezetővel (NSZFH) a megyei megvalósítás feladataiban. 
8. Összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat. 
9. Részt vesz a képzési ajánlattételi felhívás előkészítésében, ellátja az ajánlattételi eljárás 

lefolytatásával kapcsolatos, a vonatkozó normatív utasítás által meghatározott feladatokat, 
értékeli és döntésre előkészíti a képzési ajánlatokat, majd a döntést követően arról értesíti az 
ajánlattevőket. 

10. A képzési programok megvalósítása érdekében, kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő, 
képzéseket megvalósító képző intézményekkel.    

11. A tanfolyamok (képzési programok) indítása előtt aláírásra előkészíti a képző intézményekkel 
kötendő megállapodást és gondoskodik a felek általi aláírásról.   

12. A tanfolyamok kezdetétől a befejezéséig végzi az Informatikai Rendszerben a képzések 
rögzítését, jelenlétek kezelését. 

13. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztály hatáskörébe tartozó tájékoztatáskéréseket.  

14. Biztosítja a működési területét érintő adat- és információáramlást a szakmai osztályok és a járási 
hivatalok foglalkoztatási osztálya felé.  

15. Közreműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatókkal megkötendő szerződések 
előkészítésében. 

16. Szakmailag koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán dolgozó kollégák program 
megvalósításával kapcsolatos tevékenységét. 

17. A képző szervezetekkel és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain dolgozókkal 
együttműködve szervezi a tanfolyamok lebonyolítását. 

18. Közreműködik a tanfolyamok monitoring látogatásában. 
19. Elvégzi a projekt szakmai tevékenységének adminisztrációs feladatait. 
20. Nyilvántartást vezet a programba bevont személyekről. 
21. Információt szolgáltat a program eredményeiről, elvégzi a megyei szintű monitorozás feladatait. 
22. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra 

feladatkörrel rendelkező szerv (pl. NSZFH) szakmai iránymutatása válik szükségessé, előkészíti 
az iránymutatás kérést, a megérkezett iránymutatást, annak tartalmát alkalmazza, valamint azt 
továbbítja a társosztályoknak és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak.  

23. Összeállítja a projekt szakmai monitoring jelentéseit, részbeszámolóit, beszámolóit, záró 
jelentését. 

24. Munkatársai részt vesznek a programmal kapcsolatos, az NSZFH, Belügyminisztérium által 
szervezett szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, foglalkozásokon. 
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25. Folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 
nyilvántartást. 

26. Figyelemmel követi a keretgazdálkodást, szükség esetén keretmódosítást kezdeményez. 
27. Rendszeresen szakmai értekezleteket tart. 
28. Koordinálja a programhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring 

vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. 
29. Nyomon követi a projekt keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 

folyamatait. 
30. A költségek kifizetésének vonatkozásában együttműködik a Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztállyal, számára adatot szolgáltat, az alapul fekvő bizonylatokat rendszeresen továbbítja. 
31. Folyamatosan figyelemmel kíséri a program likviditását. 
32. Elkészíti a program pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit. 
33. Összeállítja a kifizetési igényléseket és azok hiánypótlásait. 
34. Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat, egyezetéseket folyamatosan elvégzi. 
35. Vezeti a projekt keretében nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó visszakövetelő határozatok 

nyilvántartását. 
36. Ellátja a TÁMOP-2.1.6 „Újra tanulok!” című kiemelt projekt zárását követően felmerülő 

feladatokat. 
 
 
E) A TOP- 5.1.1-15 „Foglalkoztatási paktum Békés me gyében” projekt, a TOP- 6.8.2-15 „Helyi 
foglalkoztatási együttm űködések Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és v árostérségében” 
projekt, valamint a 8 db járási TOP- 5.1.2-15 „Hely i foglalkoztatási együttm űködések” projekt (a 
továbbiakban: TOP paktum projektek) keretében ellát ja a programmal kapcsolatos alábbi szakmai, 
illetve pénzügyi feladatokat:  

 
1. Megismeri a programtervezési dokumentációkat, figyelemmel kíséri azok változásait. 
2. Előkészíti a program-tervező munkákat, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai információkat.  
3. A kompetens szervezeti egységek, munkatársak bevonásával elvégzi a programtervezéseket, 

elkészíti a dokumentációkat, szükség esetén – a Magyar Államkincstár (MÁK) által 
meghatározottak szerint – annak módosítását,   

4. Ellátja a támogatási szerződésekben foglalt feladatokat.   
5. Előkészíti a TOP-5.1.1-15 projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályaira történő leosztását. 
6. Irányítja, koordinálja a programok az irányadó jogszabályok, normatív utasítások, jóváhagyott 

programtervek szerinti végrehajtásait,  
7. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak a projektek megvalósításával 

kapcsolatos szakmai tevékenységeit. 
8. Rendszeresen szakmai értekezleteket tart. 
9. A kompetenciahatárok figyelembe vételével megválaszolja a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályai programok működtetéssel kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleit.    
10. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra 

feladatkörrel rendelkező szerv (pl. NGM, MÁK) szakmai iránymutatása válik szükségessé, 
főosztályvezetői aláírásra előkészíti az iránymutatás kérést; a megérkezett iránymutatást, annak 
tartalmát alkalmazza, valamint azt továbbítja a társosztályoknak és járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályainak.  

11. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztály feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket.  

12. Adatot szolgáltat a projektek szakmai monitoring jelentéseihez, részbeszámolóihoz, 
beszámolóihoz, záró jelentéseihez. 

13. Együttműködik a programokhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és 
monitoring vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokban.  

14. Folyamatosan nyomon követi a projektek indikátorainak alakulásait, szükség esetén intézkedési 
javaslatot készít. 

15. Részt vesz a TOP projektek PR nyilvánosságbeli és kommunikációs tevékenységeiben. 
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16. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 
felettes szervekkel.  

17. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos, az NGM által szervezett szakmai 
értekezleteken. 

18. A vonatkozó Intézkedési tervekben foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, adatszolgáltatási 
feladatokat.  

19. Vezetői döntés alapján a munkatársak képviselik a Főosztályt a programokkal kapcsolatos tárgyú 
rendezvényeken. 

20. A tárgykörben médianyilatkozatokat készít vezetői döntés alapján, a belső szabályozók által 
meghatározott rend szerint. 

21. Nyomon követi a projektek keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 
folyamatait. 

22. Mind a működési, mind a támogatási költségek vonatkozásában együttműködik a Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztállyal, számára adatot szolgáltat, a beérkező bizonylatokat rendszeresen 
továbbítja.  

23. Folyamatosan figyelemmel kíséri a programok likviditását. 
24. Elkészíti a programok pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit. 
25. Adatot szolgáltat és együttműködik a kifizetési igénylésekhez és azok hiánypótlásaihoz 

kapcsolódóan. 
26. Folyamatosan vezeti a programok előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 

nyilvántartásokat. 
27. Figyelemmel követi a keretgazdálkodásokat, szükség esetén keretmódosítást kezdeményez. 
28. Megtervezi a projektekben felhasználható támogatási keretek leosztását, és folyamatosan figyeli 

azok felhasználását; szükség esetén átcsoportosításokat végez, nyomon követi a pénzügyi 
maradványokat, azok felhasználására javaslatot tesz; a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 
részére szükséges pénzügyi keretet biztosítja. 

29. Folyamatosan egyeztet a támogatási és működési kiadások tekintetében az Alapkezelő 
Osztállyal, illetve a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal a projektekhez kapcsolódó kiadási és 
bevételi előirányzatokról.  

30. Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projektek előirányzatairól, teljesítéseiről, a 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve a célelszámolási számla adatairól, 

31. Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat, egyezetéseket folyamatosan elvégzi, 
32. A lebonyolításhoz adatot, információt szolgáltat, illetve figyelemmel kíséri a projektek 

megvalósítása keretében lebonyolítandó közbeszerzések előkészítését, lebonyolítását és 
lezárását. 

33. Ellátja a projektek esetében az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat. 
34. Ellátja a projektek esetében a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 
35. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatókkal, a 

konzorciumi partnerekkel, az egyes projektek menedzsment szervezeteivel, a Paktum Irodákkal. 
36. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 

 
 
 

IV. Működési rend 
 

1. Munkáltatói jogkör gyakorlása 
 
1.1. A főosztályvezető gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogokat a jogszabályokban és közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározottak szerint a Főosztály állami tisztviselői, állami 
ügykezelői, munkavállalói felett. 

 
1.2. A főosztályvezető a főosztályvezető-helyettes és az osztályvezetők, az osztályvezetők az állami 
tisztviselők minősítésével, valamint teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat látják el a 
Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint. 

 



 - 27 - 

1.3. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezésével kapcsolatos 
javaslattételre – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – a főosztályvezető jogosult.  

 
1.4. Rendkívüli munkavégzés, átirányítás (munkakörbe nem tartozó munkavégzés) elrendelése, 
szakkérdés vizsgálatában való közreműködésre utasítás, ill. kirendelés esetén a főosztályvezető előzetes 
véleményezésre jogosult. Kiküldetés elrendelésére a állami tisztviselő, munkavállaló közvetlen felettese 
jogosult. 

 
1.5. Az állami tisztviselő szabadságát a közvetlen felettese engedélyezi a Kormányhivatal közszolgálati 
szabályzatában foglaltak szerint.  

 
1.6. A humánpolitikai feladatok ellátásához kapcsolódó előkészítő, adminisztratív feladatokat a Főosztály 
kijelölt állami tisztviselője végzi a főosztályvezető, ill. helyettese közvetlen alárendeltségében.  
 

 
 

2. A Főosztály munkarendje 
 
2.1. A Főosztály munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, valamint a munkaidő 
nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 
 
2.2. A Főosztály dolgozói kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan 
való eltávozáskor a jelenléti ívben, vagy az erre szolgáló elektronikus rendszerben nyilvántartani. 
 

 
3. A Főosztály ügyfélfogadási rendje 

 
3.1. Az ügyfélfogadás rendjét az 1. sz. függelék tartalmazza.  Ügyfélfogadási időben az ügyfelek 
személyes és telefonon történő tájékoztatását biztosítani kell. 

 
 

4. Az ügyintézés, munkavégzés általános szabályai 
 
4.1. Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, továbbá a 
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, illetve osztályvezető által előírt határidőben történik. 
4.2. A határidőket – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – naptári napban kell meghatározni. A 
határidő számításának kezdő napja a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz történő megérkezését követő nap. 
4.3. Az állami tisztviselő köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályokban, valamint közjogi 
szabályozó eszközökben előírtakat betartani, illetve felettese utasítása szerint eljárni, munkatársaival 
együttműködni. 
 
 

5. Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 
 
5.1. Az ügyiratok kezelése a Főosztályon vegyes ügykezelési rendszerben történik. Minden ügykezelést 
is végző vezető, állami tisztviselő munkája során köteles az iratkezelési rendelkezések maradéktalan 
betartására. 
5.2. Az ügyiratok kezelésének jogszerűségét a főosztályvezető évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. 
5.3. A nyilvántartások vezetésével megbízott állami tisztviselők kötelesek a nyilvántartott adatok 
naprakészségéről gondoskodni. Felelősek azért, hogy adat kizárólag azok számára válhasson 
hozzáférhetővé – a garanciális szabályok érvényesítése mellett -, akik betekintésre jogosultak, ill. akiknek 
adatok szolgáltathatók. 
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5.4. A titkos ügykezelést végző állami ügykezelők a biztonsági vezető felügyelete, irányítása mellett 
végzik tevékenységüket a rájuk irányadó speciális szabályok alapján. Tevékenységük során az 
ügykezelés és adatszolgáltatás tekintetében fokozott felelősséggel bírnak. 
 
 

V. A helyettesítés szabályai 
 

1. A főosztályvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén általános helyettesként teljes jogkörrel a 
főosztályvezető-helyettes helyettesíti.  
 
2. A főosztályvezető és főosztályvezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítést a 
főosztályvezető által a munkaköri leírásában kijelölt osztályvezető látja el. 
 
3. Az osztályvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén a munkaköri leírásában meghatározottak szerint a 
kijelölt állami tisztviselő helyettesíti. 
 
4. Az állami tisztviselő, állami ügykezelő, munkavállaló köteles ellátni annak a állami tisztviselőnek állami 
ügykezelőnek, illetve munkavállalónak a helyettesítését, amelyre a munkaköri leírásában felhatalmazást 
kapott, illetve akinek a helyettesítésére a közvetlen felettes vezetője kijelölte. 
 

 
VI. Kapcsolattartás és együttm űködés 

 
 

1.  A Főosztály képviselete 
 

A főosztályvezet ő képviseli a F őosztályt, mely során: 
 
1.1. Képviseli a Főosztályt a közigazgatási és más szervek, szervezeteknél, képviseleti jogát esetenként, 
vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve bármely állami tisztviselőre átruházhatja. 
1.2. Együttműködik a Kormányhivatal vezető tisztségviselőivel, a Kormányhivatal szervezeti egységei 
vezetőivel és a járási hivatalok vezetőivel, részt vesz a kormánymegbízotti, a főigazgatói értekezleteken, 
és egyéb szakmai értekezleteken. 
1.3. Kapcsolatot tart az országgyűlési képviselőkkel, a megyei, illetve települési önkormányzatok 
vezetőivel, helyi önkormányzati képviselőkkel, valamint a megyében működő érdekvédelmi, 
érdekképviseleti és civilszervezetekkel az általa vezetett Főosztály hatáskörébe tartozó feladatai 
ellátásakor. 
1.4. Tagja a Békés Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 
1.5. A főosztályvezetőt képviseleti tevékenysége során – távolléte, vagy akadályoztatása esetén – a 
főosztályvezető-helyettes teljes jogkörrel helyettesíti. 
 
 

2. A Főosztályon belüli kapcsolattartás rendje 
 

2.1. A főosztályvezető közvetlenül irányítja az osztályvezetők tevékenységét. 
2.2. A főosztályvezető Főosztályvezetői értekezletek tartásával gondoskodik a vezetők általános, 
folyamatos tájékoztatásáról. 
2.3. Az osztályvezető köteles a főosztályvezetőt soron kívüli tájékoztatni érdemi ügyekben. 
2.4. Az osztályvezetők az osztályuk feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátása során 
kapcsolatot tartanak szakmai kérdésekben a társosztályok vezetőivel.  
2.5. Az osztályvezető kizárólag a vezetése, irányítása alá tartozó állami tisztviselők, munkavállalók 
utasítására, feladatellátásának megszervezésére, a munkavégzés feltételeinek folyamatos biztosítására, 
a végrehajtás ellenőrzésére jogosult. Más osztályt érintő kérdésekben a szolgálati út betartásával az 
osztályvezetővel egyeztetni köteles. 



 - 29 - 

2.6. Az állami tisztviselő a főosztályvezető, a közvetlen felettes vezető, illetve az SZMSZ rendelkezései 
szerint nevesített vezető által kiadott utasításokat köteles végrehajtani az előírt tájékoztatási 
kötelezettség teljesítése, illetve a szolgálati út betartása mellett. 
 
 

3. Munkaértekezletek, egyéb tájékoztatási és döntés -előkészítési fórumok 
 
3.1. Főosztályi értekezlet 
 

a) Célja a Főosztály munkatársainak tájékoztatása a Főosztályt érintő eseményekről, tervekről, 
feladatokról, a feladatok végrehajtásáról. 

b) Az értekezletet szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal meg kell tartani. A főosztályi 
értekezletet a főosztályvezető hívja össze. 

c) Az értekezlet résztvevői a Főosztály munkatársai, és a főosztályvezető által meghívottak. 
d) A főosztályi értekezlet napirendjét a főosztályvezető határozza meg. Az értekezletről a kijelölt 

állami tisztviselő emlékeztetőt készít, amit a főosztályvezető hagy jóvá. Az emlékeztető egy 
példányát meg kell küldeni a Kormánymegbízottnak. 

 
3.2. Főosztályvezet ői értekezlet 
 

a) Célja a kormánymegbízott, a főigazgató által tartott értekezleteken elhangzottakról történő 
tájékoztatás, beszámolás az előző vezetői értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a 
feladatok végrehajtásáról, valamint a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, 
összehangolása.  

b) A résztvevők áttekintik a Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó feladatainak ellátását és 
meghatározzák a soron következő feladatokat. Az éves intézményi munka- és hatósági 
ellenőrzési terv teljesítéséről az osztályvezetők az általuk irányított szervezeti egységek 
tekintetében a Főosztályvezetői értekezleten tájékoztatják a főosztályvezetőt. 

c) Az értekezlet résztvevői a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes és az osztályvezetők, 
illetve a főosztályvezető által meghívottak.  

d) Az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a főosztályvezető által megbízott állami 
tisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít, amit a főosztályvezető hagy jóvá. Az 
emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a Kormánymegbízottnak. 
 

3.3. Osztályértekezlet 
 

a) Célja a Főosztályvezetői értekezlet döntéseit figyelembe véve az adott osztály feladatainak 
meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzés és beszámoltatás. 

b) Az értekezlet résztvevői az osztály munkatársai és az osztályvezető által meghívottak. 
Összehívására a Főosztályvezetői értekezletet követően, illetve szükség szerint kerül sor. 

c) Az értekezletről az osztályvezető által kijelölt állami tisztviselő emlékeztetőt készít, amelyet 
megküld a főosztályvezetőnek. 

 
 

VII. Vezetői ellen őrzés 
 

A főosztályvezető megszervezi, működteti a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzést és a szakmai 
ellenőrzést. 
Az osztályvezetők az általuk vezetett szervezeti egységen folyó tevékenységek tekintetében – a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - ellátják a munkafolyamatba épített vezetői és 
szakmai ellenőrzési feladatokat. 
Az ellenőrzés megállapításairól a Főosztályvezetőt írásban tájékoztatják. 
Hiányosságok, szabálytalanságok feltárása esetén intézkedési tervet készíttetnek a jogsértések 
megszüntetése érdekében, gondoskodnak az utóellenőrzés végrehajtásáról. 
Indokolt esetben jelzéssel élnek a Főosztályvezető felé és javaslatot tesznek az állami tisztviselő 
felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében. 



1. sz. függelék 
 

 
A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási F őosztály ügyfélfogadási rendje 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
Foglalkoztatási ügyek 
 
Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 
Tel:  (66) 444-211 
Fax: (66) 441-221 
E-mail: tbffo@bekes.gov.hu 

 
 
 
Hétfő-csütörtök: 
Péntek:  
Munkajogi 
tanácsadás:  
Szerda: 

 
 
 
8:00-16:00 
8:00-12:00 
 
 
8:00-12:00 

 
Egészségbiztosítási ügyek 
 
Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3. 
Tel: (66) 444-522 
Fax:(66) 442-110 
E-mail: tbffotb@bekes.gov.hu 

 
 
 
Hétfő:  
Kedd:   
Szerda: 
Csütörtök:  
Péntek:  

 
 
 
8:00-17.00 
8:00-13.00 
8:00-13.00 
8:00-13.00 
8:00-12:00 

   
 
Nyugdíjbiztosítási ügyek 
 
Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3. 
Tel:  (66) 444-522 
Fax: (66) 442-110 
E-mail: tbffotb@bekes.gov.hu 

 
 
 
Hétfő:  
Kedd:   
Szerda: 
Csütörtök:  
Péntek:  

 
 
 
8:00-17:00 
8:00-13.00 
8:00-13.00 
8:00-13.00 
8:00-12:00 

   
   



2. sz. függelék  

Az SZMSZ szerinti engedélyezett létszám 80 fő, az alábbi megoszlás szerint: 

 

Főosztályvezet ő 1 fő 

Közfoglalkoztatási Osztály: 

Osztályvezető  1 fő 

Szakügyintéző 12 fő 

Ügykezelő 1 fő 

Munkaer őpiaci Osztály: 

Osztályvezető (egyben főosztályvezető-helyettes) 1 fő 

Jogtanácsos 1 fő 

Jogász 1 fő 

Szakügyintéző 18 fő 

Ellenőr 3 fő 

Alapkezel ő Osztály: 

Osztályvezető  1 fő 

Szakügyintéző 7 fő 

Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügy ek Osztály: 

Osztályvezető  1 fő 

Jogász 1 fő 

Szakügyintéző 12 fő 

Ügyintéző 6 fő 

 

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellen őrzési Osztály: 

Osztályvezető  1 fő 



 Szakrevizor 2 fő 

Szakellenőr 6 fő 

Ellenőr 4 fő 

Engedélyezett létszám összesen: 80 f ő 



3. sz. függelék 
 
 

Az uniós programok (GINOP) keretében foglalkoztatot t állami tisztvisel ők létszámadatai 
projektenkénti megosztásban 

  
 
- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” projekt: 36 fő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GINOP 5.2.1-14-2015-0000-1 „Ifjúsági Garancia” program: 24 fő állami tisztviselő 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” projekt 24 fő állami 
tisztviselő 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 „Foglalkoztatási paktum Békés megyében” projekt 23 fő állami 
tisztviselő 

 
 
 
 
 
 
 
 
- TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 "Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú 
Város területén és várostérségében" projekt 10 fő állami tisztviselő 

 
 
 

Projekt menedzser  1 fő 

Pénzügyi menedzser 1 fő 

Projekt munkatárs 33 fő 

EURES tanácsadó 1 fő 

Projekt menedzser  1 fő 

Ifjúsági tanácsadó 1 fő 

Projekt megvalósító 21 fő 

Pénzügyi menedzser 1 fő 

Osztályvezet ő, megyei pénzügyi referens  1 fő 

Megyei szakmai referens 11 fő 

Megyei pénzügyi referens 3 fő 

Mentor 9 fő 

Szolgáltatási ügyintéző 8 fő 

Pénzügyi referens 1 fő 

Tanácsadó 11 fő 

Projekt munkatárs 3 fő 



 
 
 
 
 
 
- TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001-8 "Helyi foglalkoztatási együttműködések " projektek (összesen 8 
projekt) 14 fő állami tisztviselő 

 
 
 
 

Szolgáltatási ügyintéző 3 fő 

Pénzügyi referens  2 fő 

Tanácsadó 4 fő 

Projekt munkatárs 1 fő 

Szolgáltatási ügyintéző 9 fő 

Tanácsadó 5 fő 



4. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTON SÁGI ÉS 
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLYÁNAK  

 
ÜGYRENDJE 



A Békés Megyei Kormányhivatal  
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali F őosztály Ügyrendje 

 
 

I. fejezet 
Általános Rendelkezések  

 
1. Jelen Ügyrend a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli 
megosztását, a munkafolyamatok szabályozását, a Főosztály állami tisztviselőinek, állami 
ügykezelőinek és munkavállalóinak feladatkörét, továbbá a Főosztály állami tisztviselőinek, 
állami ügykezelőinek és munkavállalóinak helyettesítési rendjével kapcsolatos kérdéseket 
szabályozza.  

 
2. Az Ügyrend hatálya a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály vezetőire, ügyintézőire, állami ügykezelőire és 
munkavállalóira terjed ki. 

 
3. A Főosztály a Békés Megyei Kormányhivatal önálló jogi személyiség nélküli, önálló 

feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége, amely ingatlanügyi hatósági, telekalakítási 
hatósági, mezőgazdasági igazgatási, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerminőség-
ellenőrzési, borászati, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmány-ellenőrzési és 
földművelésügyi feladatokat lát el. 

 
4. A Főosztály feladatait a Hivatal illetékességi területén látja el. 

 
5. A Főosztályt a főosztályvezető vezeti, az osztályokat osztályvezetők irányítják. Általános 

feladatkörben a Főosztályt a főosztályvezető felügyeli. 
6. A Főosztály feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben a törvényességi és 

szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a földművelésügyi 
miniszter gyakorolja. 

 
7. A földművelésügyi miniszter (továbbiakban: Főhatóság) szakmai irányító jogkörei 

gyakorlásában – a földügyi igazgatás kivételével – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik. Egyes 
számítógépes nyilvántartási rendszerek kezelésével, működtetésével, illetve földmérési jelek 
kezelésével kapcsolatosan a Budapest Főváros Kormányhivatal (továbbiakban: FÖMI 
Főosztály) a Főosztály vonatkozásában szakmai irányítási és koordinációs feladatokat lát el. 
 

8. A szakmai irányító/közreműködő szervezet által közvetlenül elrendelt és részére közvetlenül 
küldendő ágazati hatósági tevékenységgel kapcsolatos beszámoló, jelentés, adatközlés 
esetén koordinációs feladatot lát el a Főosztály a Hivatal illetékességi területén működő és 
hatáskörében eljáró járási szervezeti egységek bevonásával, a járási hivatalokkal történő 
együttműködésre vonatkozó szabályok betartása mellett. 

 

 
II. fejezet 

Szervezeti felépítés 
 
 
 
 



1. A Főosztály szervezeti egységei:  
 

a) Földhivatali Osztály 
b) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 
2. A Főosztály osztályainak létszáma: 

 
Szervezeti egység megjelölése létszám 

10. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 1 
10.1. Földhivatali Osztály 21 
10.2.  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 21 
Összesen: 43 

 
A Főosztály létszáma a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás Melléklete 4. függelékében foglaltak szerint 
kerül meghatározásra. 
 
3. A Földhivatali Osztály adatai: 
a) Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
b) Cím: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1. 
c) Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 66. 
d) Telefon: +36 66 528-130 
e) Fax: +36 66 528-140 
f) E-mail: megye.foldhivatal@bekes.gov.hu 
g) Bevételi számlaszám: Magyar Államkincstár 10026005-00302742-00000000 
h) A Földhivatali Osztály munkakörei: 

i. főosztályvezető-helyettes, földhivatali osztályvezető 
ii. jogtanácsos 
iii. ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
iv. földforgalmi szakügyintéző 
v. földügyi szakügyintéző 
vi. megyei földmérési szakfelügyelő 
vii. földmérési szakügyintéző, földmérési ügyintéző 
viii. igazgatási szakügyintéző, igazgatási ügyintéző 
ix. pénzügyi ügyintéző 
x. földügyi szakrendszer szakügyintéző, földügyi szakrendszer ügyintéző 

A földügyi szakrendszer szakügyintéző (ügyintéző) ellátja a járási hivatalok földhivatali 
osztályain a rendszergazdai teendőket. 

 
4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály adatai: 

a) Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
b) Cím: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. 
c) Levelezési cím: 5620 Békéscsaba, Pf. 75. 
d) Telefon: +36 66 540-230 
e) Fax: +36 547-440 
f) E-mail: elelmiszer@bekes.gov.hu 
g) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkakörei: 

i. osztályvezető 
ii. hatósági állatorvos 
iii. élelmiszerbiztonsági felügyelő 
iv. takarmánybiztonsági felügyelő 
v. hatósági igazgatási szakügyintéző 
vi. jogász 
vii. igazgatási szakügyintéző, igazgatási ügyintéző 



viii. ügykezelő 
ix. gépjárművezető és karbantartó 
x. járványügyi szaksegéd 
xi. adatrögzítő 

 
5. A hatékonyabb munkaszervezés, illetve erőforrás kihasználás érdekében, egyes állami 

tisztviselők esetében a munkaköréhez rendelt feladatok kibővíthetők, akár más szakterülethez 
tartozó részfeladatokkal is („kapcsolt munkakör”). Ezeket a kapcsolt részfeladatokat az állami 
tisztviselő munkaköri leírásában az egyéni feladatai között kell szerepeltetni. 

 
 

III. fejezet 
A Főosztály osztályainak, vezet őinek, állami tisztvisel őinek, állami ügykezel őinek és 

munkavállalóinak feladatköre 
 

1. A Főosztály vezet ői 
 

1.1. A Főosztályvezet ő  
 

a) a jogszabályoknak, ügyrendnek, munkaköri leírásának, és a szakmai követelményeknek 
megfelelően vezeti és irányítja a Főosztályt,  

b) előkészíti a Főosztály ügyrendjét és elkészíti a Főosztály munkatársainak munkaköri leírásait, 
c) gyakorolja a Főosztály vezetőjének feladatkörét, 
d) gyakorolja a Főosztály nevében a kiadmányozási jogkört, 
e) szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatainak szakszerű és határidőre történő végrehajtását, 

biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, 
f) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 
g) gyakorolja a Főosztály állami tisztviselői, munkavállalói vonatkozásában az utasítási és 

ellenőrzési jogokat, 
h) évente, illetve a szakmai irányító/közreműködő által elrendelt esetekben beszámolót, 

jelentéseket készít, adatot közöl, 
i) tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére az általa meghatározott rendben,  
j) szakmai és koordinációs értekezletet hív össze, az irányítása alá tartozó tevékenységi körben 

felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok 
megismerése, illetve a Főosztály munkájának irányítása céljából, 

k) biztosítja az együttműködést a  Hivatal szervezeti egységeivel, járási hivatalokkal, a szakmai 
irányítóval és közreműködővel, továbbá a feladatköréhez kapcsolódó külső szervekkel, 

l) ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó 
eszköz a feladatkörébe utal. 

 
1.2. A Főosztályvezet ő-helyettes 
 

a) A főosztályvezető általános helyettese a főosztályvezető-helyettes, aki egyben a Földhivatali 
Osztály vezetője. 

b) A főosztályvezető akadályoztatása vagy távolléte esetén helyettesíti a főosztályvezetőt, illetve 
jogkörében jár el. 

c) A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben gyakorolja a mindenkor hatályos kiadmányozási 
szabályzatban a főosztályvezető-helyettes részére átruházott kiadmányozási jogot. 

d) Feladatai:  
i. részt vesz a Főosztály munkájának megszervezésében, a Hivatal egyéb szervezeti 

egységeivel történő szakmai kapcsolattartásban; 



ii. közreműködik a Főosztályon dolgozó állami tisztviselők, ügykezelők és munkavállalók 
feladatainak meghatározásában; 

iii. közreműködik a szakmai irányítói feladatok ellátásához szükséges tájékoztatásban, a 
szakmai, felügyeleti ellenőrzés feltételeinek biztosításában; 

iv. koordinálja a jogszabályokban, normatív utasításokban előírtak szerinti főosztályi 
szintű beszámolók, jelentések, munkatervek készítését; 

v. ellátja az SZMSZ-ben és az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban 
meghatározott feladatokat, továbbá az osztályvezetői tevékenységet; 

vi. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó vagy eseti 
jelleggel a feladatkörébe utal. 

 
1.3. Az Osztályvezet ő: 
 
A Főosztályi szervezetben működő osztály vezetője a Főosztályvezető irányításával önállóan és 
felelősen, feladatkörének, a Főosztály ügyrendjének és a munkaköri leírásoknak megfelelően vezeti a 
rábízott osztályt. Ennek keretében: 
 

a) Jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a kormánymegbízottól, a 
főigazgatótól, igazgatótól és a főosztályvezetőtől kapott utasítás és iránymutatás alapján – 
vezeti az Osztályt, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Osztály feladatainak ellátását. 

b) Dönt az Osztály feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben. 
c) A közigazgatási hatósági eljárás tekintetében gondoskodik az eljárás lefolytatásának és a 

döntés előkészítésének jogszerűségéről. 
d) Jogosult és köteles intézkedni az Osztály feladatkörét érintő minden olyan ügyben, amely nem 

tartozik magasabb vezetői hatáskörbe. 
e) Végrehajtja a vezetése alatt álló ügyfélszolgálat fizikai kialakításával, üzemeltetésével, 

karbantartásával és működőképességének biztosításával kapcsolatos feladatokat, beleértve 
azok dokumentációjának és adminisztrációjának kezelését is. 

f) Gondoskodik az Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes 
ellátásáról, a Főosztályvezető utasításainak végrehajtásáról. 

g) A feladatellátást veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles intézkedést kezdeményezni 
a főosztályvezetőnél. 

h) Közreműködik az Osztályon dolgozó állami tisztviselők feladatainak megszervezésében. 
Megállapítja az Osztály állami tisztviselőinek feladatait, ellenőrzi azok teljesítését, gondoskodik 
arányos foglalkoztatásukról, gyakorolja a munkáltatói jogokat a szabadság kiadása, illetve a 
magáncélú eltávozás tekintetében, 

i) Ellenőrzi az Osztály dolgozóinak munkáját. 
j) Gondoskodik a feladatoknak az Osztály dolgozói közötti arányos elosztásáról, a beérkezett 

ügyiratoknak érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők betartásáról, a 
munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók helyettesítésének 
megszervezéséről.  

k) Javaslatot terjeszt a Főosztályvezető elé a munkatervnek, illetve az ügyrend Osztályára 
vonatkozó részei módosítására, az Osztály munkatársainak személyére, a munkakörökre és a 
munkaköri leírásokra vonatkozóan, a képzésen való részvételre és a kiküldetésekre. 

l) Felelős a munkafeltételek biztosításáért és az eredményes munkavégzéshez szükséges 
tájékoztatás megadásáért, az előírt határidők betartatásáért, 

m) Beszámol a Főosztályvezetőnek az Osztály munkájáról, a munkatervi feladatok teljesítésének 
állásáról. 

n) A főosztályvezetővel egyeztetettek szerint osztályértekezletet tart. 
o) Az Osztály feladatellátását veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles intézkedést 

kezdeményezni a főosztályvezetőnél. 
p) Biztosítja az Osztály együttműködését a Főosztály más szervezeti egységeivel. 



q) Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a Főosztályvezető eseti vagy állandó jelleggel 
feladatkörébe utal. 

r) Az Osztályvezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

2. A Főosztály ügyintéz ői, ügykezel ői és munkavállalói 
 

2.1. Az ügyintéz ő feladatai: 
 

a) Végzi a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítését, a 
végrehajtás szervezését. 

b) A munkaköri leírás alapján – figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők 
betartására – a Főosztály feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést 
önállóan kiadmányozásra előkészíti, az irattári példányokat leszignálja. 

c) Az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az ott meghatározott szempontrendszer 
szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok megállapításait, és 
irányt mutat a hibák kijavításához. 

d) Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és egységes szemlélet szerint alkalmazza a 
Főosztály feladatkörét meghatározó jogszabályokat. 

e) A feladatkörébe tartozó ügyekben – az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása 
érdekében – szükség esetén segítséget nyújt a jogszabályok értelmezéséhez és 
alkalmazásához. 

f) A munkaköri leírásában meghatározottak szerint más ügyintéző tartós távolléte esetén 
helyettesítési feladatokat lát el. 

g) A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 
tevékenységet végez. 

h) Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 
2.2. Az ügykezel ő feladatai: 
 

a) A mindenkor hatályos egységes iratkezelési szabályzatban és a vonatkozó kormánymegbízotti 
utasításokban előírtaknak megfelelően átveszi és iktatja a postán vagy egyéb úton érkezett 
küldeményeket, fogadja a telefonhívásokat. 

b) Iktatást követően az ügyiratokat az előadói munkakönyvbe bevezeti és az ügyintézők részére 
továbbítja. 

c) Szereli az elő- és utóiratokat. 
d) Előkészíti az iratok elküldését, és azokat postázza. 
e) Nyilvántartja az ügyintézőknél lévő iratokat. 
f) Irattárba helyezi az elintézett ügyek iratait. 
g) Közreműködik az iratok selejtezésében. 
h) Részt vesz a Főosztály feladatkörének ellátásához szükséges adminisztrációs tevékenység 

ellátásában.  
i) Az ügykezelő részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 

2.3. A Munkavállaló: 
 

Végzi a munkaszerződésében és a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.  
 
 
 
 
 



3. Az Osztályok feladatköre 
 

3.1. Földhivatali Osztály 
 

a) megyei szinten irányítja az ingatlan-nyilvántartás, a földforgalom, a földmérés, a térképészet, 
a telekalakítás és a földügy szakterületét, 

b) szakfelügyelő útján ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet, 
c) figyelemmel kíséri a szakterületekhez kapcsolódó jogszabályváltozásokat, és közreműködik a 

megyei szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításában, 
d) elbírálja az ingatlan-nyilvántartási ügyekben hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott és 

felterjesztett fellebbezéseket, 
e) elbírálja a földmérési, a telekalakítási, a földügyi, az adatváltozási és az adatszolgáltatási 

ügyekben hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott és felterjesztett fellebbezéseket, 
f) földforgalmi ügyekben elbírálja a törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások, 

és tilalmak betartásának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények 
alkalmazása során hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott és felterjesztett fellebbezéseket, 

g) elbírálja a mezőgazdasági igazgatási szerv feladatkörében hozott elsőfokú döntések elleni 
fellebbezéseket (családi gazdaságok, vis maior támogatás, mezőőri szolgálat, őstermelők 
ellenőrzése) 

h) földforgalmi ügyekben jóváhagyja a tulajdonszerzésre irányuló szerződéseket, árverési 
jegyzőkönyveket, hatósági bizonyítványt vagy igazolást ad ki a törvényben maghatározott 
szerzési feltételek fennállásáról, 

i) a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére és felhasználására 
vonatkozó előírásoknak megfelelően, ellátja a járási hivatalok szervezeti egységeinek 
ellenőrzését,  

j) a járási hivatallal együtt ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások 
betartását, 

k) szükség esetén elrendeli a tulajdoni lapok pótlását, 
l) elvégzi a vízszintes és magassági alappont hálózattal kapcsolatos nyilvántartási, 

helyszínelési, karbantartási és helyreállítási feladatokat, gyakorolja a használati jogot a 
földmérési jelek által elfoglalt területre, 

m) ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 
n) ellátja a digitális térképi adatok számítógépes rendszerének rendszergazdai feladatait, 
o) a tulajdoni lap adatai, és a digitális ingatlan-nyilvántartási térképi adatok összhangjának 

biztosítása érdekében informatikai úton ellenőrzéseket végez, eltérés esetén intézkedik a 
járási hivatal felé, 

p) adat és térképtárat működtet, az illetékességi területre vonatkozó állami alapadatokat, 
alaptérképeket, valamint a forgalomból kivont térképeket és azok munkarészeit kezeli, 

q) megyei szinten felügyeli a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével, továbbá a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos hivatali feladatok 
végrehajtását, 

r) intézi a másodfokon hatáskörébe utalt földminősítési ügyeket, 
s) megyei szinten felel a határszemle ellenőrzések megszervezéséért, valamint a parlagfű elleni 

közérdekű védekezéssel kapcsolatos, feladatok megszervezéséért, 
t) intézkedést kezdeményez a jogerősen kiszabott, be nem fizetett földvédelmi járulék és bírság, 

valamint a földhasználati és eljárási bírságok behajtása iránt, 
u) földvédelmi ügyekben másodfokú szakhatóságként jár el, 
v) a termőföldvédelem érvényesítése érdekében közreműködik a településrendezési eszközök 

és a helyi építési szabályzatok véleményezési eljárásában, 
w) ellátja az iktatást, iratkezelést, az ügyviteli munkát, intézkedik az iratok külföldre 

kézbesítéséről, 
x) a szakterületeket érintő ügyekben perképviseletet lát el, 



y) kivizsgálja a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket, 
z) megszervezi és lebonyolítja a járási hivatalok földhivatali szervezeti egységeinek szakmai 

átfogó- és célellenőrzéseit, 
aa) véleményezi a Hivatal működésével kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat, 
bb) szakterületéről beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze és összesíti a hivatali 

statisztikát. 
 

3.2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi  Osztály  

 
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatait az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) és az egyéb hatályos jogszabályok 
határozzák meg. 
 

3.2.1. Az Osztály kodifikációs feladatai  körében megkeresés alapján véleményezi az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket. 
 

3.2.2. Az Osztály koordinációs feladatai : 
 

a) Szakterülete vonatkozásában szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési 
(monitoring) terv végrehajtását, valamint összeállítja részanyagát az éves jelentéshez; 

b) Közreműködik az élelmiszerlánc-esemény kezelő központ felállításában; 
c) Összefogja az agrár- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátását; 
d) Szakterülete vonatkozásában szakmailag irányítja a járási hivatalok osztályainak működését; 
e) Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-

egészségügyi feladatok területi ellátását. 
 

3.2.3. Az Osztály az egyedi közhatalmi  aktusokkal kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági  és 
állategészségügyi hatósági feladatai tekintetében ellátja: 
 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szerv ezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében:  

1. A Törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint szervezi, irányítja, felügyeli az 
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok ellátását.  

2. Gondoskodik az élelmiszerlánc területén az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések 
és vizsgáztatás szervezéséről, illetve végzéséről, továbbá az élelmiszerlánc-felügyeleti 
feladatok egységes végrehajtásához szükséges szakmai továbbképzésekről, valamint a 
hatósági szakemberek képzéséről, részt vesz az élelmiszerlánccal kapcsolatos kutatásban.  

3. Egyes állat- és növénybetegségek területenkénti vagy országos előfordulásának és a 
fertőzöttség mértékének tisztázására, továbbá az élelmiszerek és takarmányok biztonságának 
és minőségének laboratóriumi vizsgálatára felmérő (monitoring) rendszert működtet, valamint 
ellenőrző, illetve engedélyezési eljárást megalapozó vizsgálatokat végeztet.  

4. Szervezi és felügyeli az állatbetegségek megelőzését, felderítését és felszámolását, az 
elrendelt mentesítési és monitoring programok végrehajtását, továbbá az integrált többéves 
nemzeti ellenőrzési tervvel összhangban az élelmiszerlánc-felügyeleti és élelmiszer- és 
takarmány-minőségi ellenőrzések egységes végrehajtását.  

5. Közreműködik az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsriasztási 
rendszerének (RASFF) hazai működtetésében és a rendszeren keresztül Magyarországra 
érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszély esetén megteszi a 
szükséges intézkedéseket.  

6. Feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, az Éltv. végrehajtására kiadott 
jogszabály szerint kezeli a rendkívüli élelmiszerlánc-eseményeket.  

7. Az integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján kidolgozza a területi éves ellenőrzési 
tervet, irányítja, szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását.  



8. Ellát az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.  

9. Feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a települési 
önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel.  

10. Élelmiszer-fertőzés és mérgezés, valamint emberről állatra vagy állatról emberre terjedő 
betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az 
egészségügyi államigazgatási szervvel.  

11. Ellátja az Éltv. hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos tanúsítványok ellenőrzési és 
felügyeleti feladatait.  

12. Járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges készenléti tervet készít.  
13. Gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges 

ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, továbbá a járványok megelőzéséhez és elfojtásához 
szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos 
karbantartásáról és cseréjéről.  

14. Az Éltv. 32. § (3) bekezdése alapján nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-
mérgezéseket és fertőzéseket, azok adatait a NÉBIH részére - értékelés és közzététel 
céljából – megküldi. (járással közös feladat) 

15. Az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint engedélyezi, nyilvántartja és 
ellenőrzi a nem állami laboratóriumokat.  

16. Működteti az – az Éltv. hatálya alá tartozó engedélyköteles vagy nyilvántartásba vételi 
kötelezettség alá vont növények, növényi termékek, állatok, egyéb termékek, létesítmények, 
eszközök, természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok, illetve tevékenységek az Éltv.-ben, valamint a végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott adatait tartalmazó – élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázist 
(járással és megyeszékhely szerinti járással közös feladat). 

17. Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi vagy nyilvántartásba veszi: az állategészségügyi 
szolgáltató létesítmények, az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és 
létszámú állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, állatmenhely, 
állatpanzió, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető 
állomás, valamint állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő 
ártalmatlanítását végző vállalkozás működését.  

18. Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi: törvényességi szempontból a 
magánállatorvosok tevékenységét.  

19. Állat-egészségügyi feladatainak keretében az él elmiszerlánc-felügyeleti szerv:  
a) irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi feladatok végrehajtását, 

az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetben részt vesz a 
végrehajtásban; (az irányítás tekintetében),  

b) élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi a 23. § (1) bekezdése szerint 
engedélyköteles élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenységet, illetve élelmiszer- 
vagy takarmánylétesítményt,  

c) élelmiszer-biztonsági feladatainak  keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
nyilvántartásba veszi az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy 
takarmányvállalkozásokat, illetve az engedélyezett vagy bejelentett élelmiszer- vagy 
takarmányvállalkozási létesítményeket.  

20. Takarmány-ellen őrzési feladatainak  keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusaiban meghatározottak szerint engedélyezi: 
a) a takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket,  



b) eseti jelleggel az új takarmányok előállítását, felhasználását és behozatalát.  
c) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. 

végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusaiban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi az Éltv.  36. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-
vállalkozási létesítményt.  

21. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos 
feladatainak ellátása érdekében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerint nyilvántartást vezet :  
a) az állatorvosokról, 
b) a termelőkről, állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről,  
c) az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról,  
d) a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművezetőkről, az állatkísérőkről, 

állatszállítókról, állatszállítmányozókról,  
e) az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről,  
f) az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről,  
g) a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről,  
h) a nem állami laboratóriumokról,  
i) az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményekről,  
j) a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről,  
k) az állatgyógyászati terméket forgalomba hozókról, illetve gyártókról,  
l) az engedélyezett állatgyógyászati termékekről, az engedélyezett mikrochipekről 

(engedélyezett állatgyógyászati termékek vonatkozásában),  
m) az egyedi azonosítású állatokról. 

22. Élelmiszerlánc-esemény alapos gyanúja esetén, továbbá élelmiszerlánc-esemény elhárítása, 
illetve a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében jogosult a 
lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a 
lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést 
lefolytatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, 
dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenőrizni. 

23. Döntést hoz ötmillió forint feletti kártalanítás esetén 

24. Jogkövetkezményekre vonatkozó általános rendelk ezések:  

a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv.-ben és az Éltv. végrehajtására kiadott 
jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 
meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén 
intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá 
vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes 
személyt.  

b) Az a) pont szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tudomására jutásától számított egy év, illetve a 
cselekmény elkövetésétől számított három év eltelt. A határidő számításakor a 
jogorvoslati eljárás időtartamát nem kell figyelembe venni.  

25. Intézkedések:  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő 
kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket 
hozhatja:  

a) vállalkozás, létesítmény működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, 
felfüggesztheti, visszavonhatja, illetve kezdeményezheti annak visszavonását,   

b) a nem állami laboratóriumok működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, 
visszavonhatja,  

c) az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 
vizsgázáshoz kötheti,  



d) állat vizsgálatát, forgalmi korlátozását, elkülönítését, kötelező gyógykezelését, védőoltását 
vagy leölését elrendelheti,  

e) elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja 
vagy feltételhez kötheti,  

f) élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíthet,  
g) takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilváníthat, új takarmány eseti engedélyét 

felfüggesztheti, újabb feltételhez kötheti, módosíthatja, illetve visszavonhatja,  
h) engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, visszavonhat,  
i) növény-egészségügyi zárlatot és járványügyi intézkedést rendelhet el,  
j) elrendelheti eszköz, tárgy, anyag vagy termék zár alá vételét, ártalmatlanítását, továbbá 

szállítójárművet visszatarthat mindaddig, amíg az Éltv. 14. §-a szerinti felelős személye 
nem kerül megállapításra, vagy a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és ártalmatlanítási 
eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül,  

k) termék tárolására szolgáló helyiséget zár alá veheti mindaddig, amíg az Éltv. 14. §-a 
szerinti felelős személye nem kerül megállapításra. 

26. Ha az élelmiszer- vagy takarmányjogi előírások megsértése esetén az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv egy adott élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalát megtiltja, a 
jogsértésért felelős élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozás köteles az érintett élelmiszer vagy 
takarmány vonatkozásában az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak 
szerint eljárni, és eljárásáról, valamint a megtett intézkedésekről az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervet részletesen tájékoztatni. Amennyiben a hatóság az adott élelmiszer vagy takarmányra 
vonatkozó előírásoknak való megfelelésének biztosítása szempontjából az élelmiszer- vagy 
takarmány-vállalkozás eljárását nem kielégítőnek ítéli meg, az élelmiszer- vagy takarmány-
vállalkozás költségére haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.  

27. Amennyiben a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a törvény szerint alkalmazható 
legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv figyelmeztetésben részesítheti az eljárás alá vont személyt.  

28. Takarmány-ellenőrzési bírságot szabhat ki.  
29. Élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabhat ki.  
30. Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabhat ki.  
31. Kísérlet céljára az állatvédelmi hatóság által engedélyezett állatot szabad felhasználni. 
32. Nem emberszabású főemlősök kísérleti célú felhasználása csak az 1998. évi XXVIII. törvény 

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén 
engedélyezhető. 

33. Kísérleti célra állatot tenyészteni, szaporítani, beszállítani, tartani az állatvédelmi hatóság 
engedélyével szabad. A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező természetes 
személyazonosító adatait. 

34. Az állatvédelmi hatóság a kísérleti állatot tenyésztőt, beszállítót, tartót és a tenyésztő, tartó 
létesítményt is nyilvántartásba veszi. 

35. Az állatkísérlet engedélyezése iránti kérelmet az állatvédelmi hatóságnak kell elektronikus 
úton benyújtani. (súlyos, várhatóan hosszú ideig tartó és nem enyhíthető fájdalommal, 
szenvedéssel vagy kínnal járó állatkísérletek kivételével).  

36. Az állatvédelmi hatóság az állatkísérlet végzését határozott időre engedélyezi (súlyos, 
várhatóan hosszú ideig tartó és nem enyhíthető fájdalommal, szenvedéssel vagy kínnal járó 
állatkísérletek kivételével). 

37. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv végzi: az állatkísérlet engedélyezését, az állatkísérlet 
végzésére jogosultak nyilvántartását.  

38. Az állatvédelmi hatóság az állatkísérletek végzéséről szóló jogszabályok, illetve a kérelemben 
foglalt és jóváhagyott feltételek vagy az engedélyben előírtak meg nem tartása esetén a 
kísérlet végzését az észlelt hiányosság megszüntetéséig felfüggesztheti, illetve a kísérletre 
vonatkozó engedélyt visszavonhatja. 

39. Az állatvédelmi hatóság a kísérleti állatok tartásának körülményeiről szóló jogszabályok 
megsértése, illetve a tartási, tenyésztési engedélyben előírtak meg nem tartása esetén 



kötelezi az állattartót az észlelt hiányosságok kijavítására, illetve a jogsértés súlyától, a 
jogsértő állapot időtartamától, ismétlődésétől, és különösen az állatnak okozott sérelem 
jellegétől függően visszavonhatja a tartási engedélyt, és kötelezi az állattartót az állatállomány 
megfelelő elhelyezésére. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét 
megengedett módon ki lehet oltani. 

40. Az állatvédelmi hatóság az állatkísérletek végzéséről szóló jogszabályok, illetve a kérelemben 
foglalt és jóváhagyott feltételek vagy az engedélyben előírtak két éven belül történő ismételt 
megsértése esetén a kísérletre vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg a kísérletet 
folytató személyt, illetve felhasználó létesítményt - az elkövetett szabályszegés mértékére 
figyelemmel - a további kísérletek végzésétől határozott időre, de legalább hat hónapra és 
legfeljebb három évre eltilthatja. 

41. Az állatvédelmi bírságot az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szabja ki (járási hivatallal közös 
hatáskör).  

42. Az állatvédelmi hatóság 
a) szakmailag felügyeli az állatok tartása során alkalmazandó állatvédelmi előírásokra 
vonatkozó iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést és vizsgáztatást, 
b) részt vesz a képzés tartalmi követelményeinek kidolgozásában és a képzés 
szervezésében. 

43. Amennyiben az állat továbbélése megszüntethetetlen vagy csillapíthatatlan szenvedéssel 
járna és gyógyulása nem várható, továbbá 
a) az állat tartója ismeretlen, vagy 
b) vadon élő, nem vadászható állat esetében az egyed a szabadon élésre vagy fogságban 
tartásra alkalmatlan, az állatvédelmi hatóság köteles az állat életének fájdalom nélküli 
kioltásáról gondoskodni. Az állat életének kioltásával kapcsolatban felmerült igazolt 
költségeket a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat köteles megtéríteni. Vadászható 
állatfaj esetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló, védett 
állatfaj esetében a természet védelméről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. (járási 
hivatallal közös hatáskör) 

44. Az 1998. évi XXVIII. törvényben foglaltak végrehajtását – feladat- és hatáskörében eljárva – 
az állatvédelmi hatóság, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a természetvédelmi 
hatóság ellenőrzi. (járási hivatallal közös hatáskör) 

45. Ha az állattartó az 1998. évi XXVIII. törvényben, illetve a külön jogszabályban foglalt 
rendelkezéseket nem vagy nem megfelelően teljesíti és ez által az állat vagy ember 
egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére 
elrendelheti - a feltételek biztosításáig - az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható 
tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését. Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság 
által előírt időpontig gondoskodik a jogszabályszerű állattartási feltételek biztosításáról, úgy az 
előzőek szerint elszállított állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkező esetben az 
állatvédelmi hatóság az állatot elkobozza. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat 
tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat 
végleges elhelyezéséről. Az állat a korábbi tulajdonosának, illetve korábbi tartási helyére nem 
adható ki. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, 
a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó 
költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége esetén - hat hónap 
elteltével - az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. (járási hivatallal közös hatáskör) 

46. Az állatvédelmi hatóság az általa nyilvántartott adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti 
információs rendszerben kezeli. (járási hivatallal közös hatáskör) 

47. Közreműködik az állat-egészségügyi intézmény létesítésének személyi és tárgyi feltételeinek 
meghatározásában, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel egyeztetve gondoskodik azok 
folyamatos ellenőrzéséről. 

48. A Kamara értesíti az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a 2012. évi CXXVII. törvény 
4.§ (6) bekezdés i) pontjában foglalt ellenőrzése során feltárt hiányosságokról. 



49. Az állat-egészségügyi szolgáltató feladata az ebek kötelező veszettség elleni 
immunizálásának elvégzése és az ebekről a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti nyilvántartás vezetése. A nyilvántartás és az 
állatorvosi munkanapló tartalmazza az állattartó nevét és lakcímét is. Ezen szerinti feladataival 
összefüggésben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására az állategészségügyi 
szolgáltató köteles ellenszolgáltatás nélkül adatot szolgáltatni (járási hivatallal közös 
hatáskör). 

50. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki azzal szemben, aki 2012. évi CXXVII. 
törvényben meghatározott feltételek be nem tartásával végez állatorvosi tevékenységet. 

51. Vad, vadhús felvásárlásakor, feldolgozásakor, forgalomba hozatalakor a beszerzési forrásról 
a miniszter által 1996. évi LV. törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben előírt módon 
naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetését a vadászati hatóság és az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jogosult ellenőrizni.  

52. A bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek megállapítása esetén köteles: 
a) a járási hivatal intézkedéseit ellenőrizni, szükség esetén azokat kiegészíteni vagy 

módosítani, továbbá a betegség eredetének, illetve tovahurcolásának felderítésére 
irányuló vizsgálatok irányítását átvenni; 

b) a járási hivatalok jelentése alapján előírás szerinti formában az állatbetegségek állását 
minden hónap harmadik napján a minisztériumnak jelenteni. 

 

3.2.4. Egyéb feladatai tekintetében: 
 

a) Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 
elkülönítésének módját és idejét.  

b) Járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges területi készenléti tervet készít, 
továbbá gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához 
szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, a járványok megelőzéséhez és elfojtásához 
szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos 
karbantartásáról és cseréjéről.  

c) Az állat járványok esetén minták szállítását szervezi és a mintaszállító cégnek átadja, továbbá 
az ételmérgezés gyanúja esetén levett minták esetében közreműködik a mintaszállítás 
esetén.  

d) Állat leölő gépjárművet üzemeltet, a leöléshez és a fertőtlenítéshez biztosítja a fogyó 
eszközöket.  

e) Nyilvántartást vezet: 
i. az állatkísérlet végzésére jogosultakról; 
ii. a veszélyes ebekről és a veszélyessé minősített ebek jogszabályban meghatározott 

adatairól, továbbá 
iii. az egyéb, szakterületéhez kapcsoló – jogszabályokban meghatározott – adatokról; 

f) Előkészíti az engedélyt: 
i. az állatkísérlet végzése, 
ii. a kísérleti célú állat tenyésztése (szaporítása), tartása, szállítása, valamint forgalomba 

hozatala esetében.  
g) Engedélyeztetési eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad ki az állatmenhely, panzió, 

állatkert létesítéséhez.  
h) Az állatszállítási tevékenység végzéséhez állatvédelmi szempontok alapján szállítmányozói 

engedélyt ad ki, és elvégzi annak a TRACES rendszerbe történő felvitelét. 
i) Az állami és uniós támogatások, valamint a földforgalmi törvényben foglaltak tekintetében 

hatósági igazolást ad ki.  
j) Ügyeleti és készenléti rendet szervez és utasítás szerint ellát.  
k) Ellátja a jogszabályok és más szabályozó eszközök által feladatkörébe tartozó 

földművelésügyi hatósági feladatokat.  



l) Másodfokon eljár az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal által elsőfokon hozott döntés esetében.  

a) Elbírálja a mezőgazdasági igazgatási szerv feladatkörében hozott elsőfokú döntések elleni 
fellebbezéseket (családi gazdaságok, vis maior támogatás, mezőőri szolgálat, őstermelők 
ellenőrzése).  

m) Másodfokon eljár a borászati hatóságként eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely 
szerinti járási hivatal által elsőfokon hozott döntés esetében.  

n) A Főosztályvezető rendelkezése alapján közreműködik más osztály feladatainak ellátásában. 
o) Ellát minden olyan feladatot, melyet szakmai és egyéb jogszabályok, valamint belső 

utasítások feladatkörébe utalnak. 
 

IV. fejezet 
 

Működési rend 
 

1. A Főosztály munkarendje 
 
A Főosztály folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, továbbá 
az ezekre épülő szabályzatok, valamint a felettes vezetők utasításai határozzák meg. 
 
2. Munkaid őre vonatkozó rendelkezések:  
 

a) A Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt szabályokat kell 
alkalmazni a Főosztály munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, 
a munkaidő nyilvántartására, valamint a szabadság engedélyezésére és kiadására. 

b) A munkahelyen való tartózkodás, illetve a munkából való távollét nyilvántartásának 
alapjául szolgálnak az elektronikus nyilvántartás és/vagy jelenléti ívek. A jelenléti íveket a 
főosztályvezető vagy az osztályvezető kézjegyével ellátva igazolja, valamint rendszeresen 
ellenőrzi azok pontos és valóstartalmú vezetését.  

c) A szabadság igénybevételének engedélyezésére a szabadságos tömbön a Főosztály 
osztályvezetői tekintetében a főosztályvezető, az osztályok állami tisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a főosztályvezető vagy az adott osztály vezetője jogosult. 

d) A munkaközi szünetet 1100 óra és 1300 óra között kell igénybe venni, úgy, hogy az 
ügyfélfogadás folyamatosan biztosítva legyen. 

e) A munkaidőben történő eltávozást, annak időtartamát, okát és az azt engedélyező 
személyt a Főosztály dolgozói kötelesek az erre rendszeresített nyilvántartó füzetben 
naprakészen vezetni. 

f) A távollét okát igazoló iratokat - illetve azok másolatát - (beiskolázás, munkáltatói 
kötelezés, orvosi igazolás, születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat stb.) 
hó végén a jelenléti ívhez kell csatolni. Ha ez betegség következménye, a tisztviselő a 
keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást legkésőbb a munkába állás napján köteles a 
felettes vezetőnek átadni. 

 
4. Az ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolatt artás rendje: 

 
4.1. A Földhivatali Osztály ügyfélfogadási rendje: 

a) Az ügyfélfogadási idő: 

hétfőn, szerdán  800 – 1500    
kedden, csütörtökön, pénteken 800 – 1200 óráig tart. 

b) A Főosztályvezető – a Kormánymegbízottal előzetesen egyeztetve – kibővítheti vagy 
csökkentheti az ügyfélfogadási időtartamot. 



c) Amennyiben előre nem látható esemény (vis maior), vagy az Osztályon alkalmazott 
informatikai rendszer meghibásodása miatt az ügyfélfogadási rendet ideiglenesen meg kell 
változtatni, vagy az ügyfélfogadást szüneteltetni kell, abban az esetben erről az ügyfeleket, a 
Kormánymegbízottat és a Főhatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az ügyfelek értesítését a 
földhivatali portálon (www.foldhivatal.hu), illetve a helyben szokásos módon – rendkívüli 
esetben helyi napilapban is – meg kell tenni, megjelölve benne a helyreállítás, visszaállítás 
várható időpontját is. 
Abban az esetben, ha az informatikai rendszer meghibásodása, leállása más 
kormányhivatalok, vagy a FÖMI Főosztály tevékenységét is érintik, erről – rövid úton – a 
FÖMI Főosztályt is értesíteni kell.  

d) Az értesítésekről való gondoskodás a földügyi szakrendszer ügyintéző feladata. 
 

4.2. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
Az ügyfélfogadási idő: 

• hétfőn-csütörtök   800 – 1200    
• pénteken    800 – 1000 óráig tart. 

4.3. Az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek 
állami tisztviselőinek soron kívüli, illetve előre egyeztetett időpontban történő fogadását biztosítani kell. 
 
 
5. Az ügyintézés rendje:  
 
5.1. A Főosztály feladatkörében hivatalból vagy kérelemre indult ügyek elintézésére az 
Főosztályvezető az érintett Osztályvezetőt, az Osztályvezető az ügyintézőt jelöli ki. 
5.2. A szignáló a beérkezett iratokon az ügyintéző kijelölése mellett további, az ügy elintézésével 
kapcsolatos külön utasításokat is közölhet. Ezeket a szignálás idejének megjelölésével feljegyzi az 
iratra és aláírja. 
5.3. Az egymást helyettesítő ügyintézők a távollét ideje alatt a folyamatban lévő és intézkedést igénylő 
ügyiratokat kötelesek egymásnak iratjegyzéken átadni, a szükséges információkkal a helyettesítő 
személyt ellátni. Az iratok átadás-átvételét igazoló iratjegyzéket az átadó ügyintéző köteles az 
Osztályvezetőnek bemutatni. 
5.4. Az ügyintézésért felelős állami tisztviselő a hatósági eljárás során az alábbi szempontrendszer 
figyelembevételével jár el: 

a) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat és más információkat tartalmazó 
anyagokat, szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére 
és átmeneti csatolására, illetve különböző ügyiratok végleges szerelésére,  

b) amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység, vagy más hivatalos szerv 
álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az 
egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi,  

c) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy 
feljegyzést készít és azt az ügyiratban elhelyezi; fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői 
utasításokat – indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre, vagy az ügyet kísérő 
lapra külön feljegyzi,  

d) megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid előadmány, feljegyzés formájában összegzi 
és elkészíti a kiadmány tervezetét,  

e) az ügyiratot a belső határidőkről szóló szabályzatban foglaltak betartása mellett továbbítja 
a kiadmányozásra jogosulthoz, vagy jogosultság esetén kiadmányozza azt,  

f) az iratra feljegyzi a kezelői és a kiadói utasításokat, az irattári tételszámot,  
g) köteles gondoskodni a kiadmányok expediálásáról, 
h) köteles gondoskodni az elintézett irat irattárba helyezéséről, 
i) az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni. 



 
5.5. Ha az állami tisztviselő az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet: 

a) köteles azt a közvetlen felettesének szóban megindokolni, 
b) ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra, vagy az ügyiratot kísérő 

lapra rávezetni, 
c) az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese útján, vagy annak előzetes 

értesítésével felső szintű vezetők elé terjesztheti. 
d) Az ügyet intéző ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás 

végrehajtását.  
 

5.6. Az ügy elintézéséért felelős személy az érkezett irat átvételét követő napon köteles az iratot 
megvizsgálni és az érdemi döntéshez szükséges közbenső eljárási cselekmények foganatosításáról – 
a jogszabályi határidők betartásával – intézkedni. 

5.7. Az ügyintéző feladatai ellátása során felelős a határidők oly módon történő betartásáért, hogy 
a jogszabályban vagy a külön rendelkezés szerinti elintézési határidőn belül az ügy lezárásra 
kerüljön. 
5.8. Az ügyintézés akkor tekinthető lezártnak, ha keletkező ügyek ellátása során, az eközben 
felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok 
befejeződtek, és a keletkezett érdemi döntést tartalmazó ügyirat kiadmányozása és postázása 
megtörtént. 
5.9. Ha az ügy az irányadó ügyintézési határidőn belül nem intézhető el, abban az esetben az 
ügyintéző köteles felettesét írásban – az iraton, vagy az előadói íven - tájékoztatni. 

 
6. Ügyiratok kezelésének, nyilvántartásának rendje:  

6.1. A Főosztályvezető által szignált iratot az állami ügykezelő az ügyintéző részére – elintézés 
céljából – az ügy iratait iktatószám, tárgy és az átvétel időpontjának feltüntetésével, valamint 
határidő kitűzésével adja át még az iktatás napján. 
6.2. Az ügyintéző valamennyi iktatott és általa átvett ügyiratot köteles munkanaplójában 
naprakészen vezetni, és abban nyilvántartani az ügyirat átvételének időpontját, az iratmozgással 
járó közbenső intézkedéseket, az elintézés időpontját. A munkanaplónak tükröznie kell továbbá az 
elintézés módjára utaló irattári kódot, illetve „elintézve” szöveget, vagy irodai utasítást, amit az 
elintézés rovatban kell feltüntetni, valamint az ügyirat fellelhetőségének helyét. 
6.3. A munkanaplót havonta és évente le kell zárni és adatait összesíteni. 
6.4. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről 
történő másolat készítését, az ügyfél illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja és gondoskodik a másolat elkészítésért fizetendő 
illeték lerovatásáról. A betekintés vagy másolat készítése esetén az ügyiraton fel kell jegyezni a 
betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 
6.5. Ha az ügy jellege megengedi, az távbeszélőn, illetőleg személyes tájékoztatással is 
elintézhető. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni és az 
ügy elintézőjének alá kell írni.  
6.6. Iratot munkahelyről kivinni munkaköri feladat ellátásához a szervezeti egység vezetőjének 
engedélye mellett lehet. 
6.7. Közvetlenül a Főosztályon történő iratbenyújtás (személyesen, faxon, e-mailen) esetén az 
állami ügykezelő gondoskodik annak érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és 
iktatásáról, esetleges személyre szóló továbbításáról.  
6.8. Az ügyintéző az általa átvett beérkező iratokat haladéktalanul köteles átadni az állami 
ügykezelőnek. 
6.9. A Földhivatali Osztály iratkezelésére vonatkozó egyéb rendelkezések: 

i. Az Osztályon az iratkezelési feladatokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó 
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.(XII.29.) Korm. 
rendelet, a miniszter vonatkozó utasítása, illetve a Hivatal szabályzata előírásainak 



megfelelően – figyelembe véve a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 
minősített adatok kezelésére, védelmére, nyilvántartására és továbbítására vonatkozó 
speciális szabályait is – kell ellátni. 

ii. Az Osztályon a Főosztályvezető-helyettes szignál. 
iii. A Főosztályvezető-helyettes ellátja az iratkezelés felügyeletét. 
iv. A Főosztályon sajátos, elektronikus iktatási rendszer működik (MIR). 
v. A Főosztályon a küldemények felbontásával, iktatásával, expediálásával, 

irattározásával kapcsolatos ügykezelői feladatokat a Főosztályvezető-helyettes, illetve a 
Főosztályvezető-helyettes által ezzel megbízott igazgatási ügyintéző, vagy ügykezelői 
feladatok ellátásával is megbízott más ügyintéző látja el. 

 
7. Ügyirat kiadmányozása 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló vezetői utasításban foglaltak 
szerint. 

 
V. fejezet 

 
A helyettesítés szabályai 

 
A helyettesítés rendje:  

1. A főosztályvezetőt akadályoztatása, távolléte esetén a főosztályvezető-helyettes, Földhivatali 
Osztály osztályvezetője helyettesíti. A főosztályvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 
főosztályvezetőt a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt, elsősorban vezetői 
munkakört betöltő állami tisztviselő helyettesíti. 
2. Az osztályvezetőt akadályoztatása, távolléte esetén a munkaköri leírása szerint kijelölt állami 
tisztviselő helyettesíti.  
3. A helyettesítés teljes körű, így kiterjed döntéshozatal és kiadmányozás jogára. Munkáltatói 
jogkörbe tartozó döntéseket helyettesítési jogkörben csak vezető kiadmányozhat.  
4. A helyettesítő a helyettesítés körében végzett tevékenységéről, intézkedéseiről tételesen, a 
lehető legrövidebb időn belül beszámolni köteles. 

 
 

VI. fejezet 
 

A kapcsolattartás és együttm űködés 
 

1. A szervezeti egység képviselete  
 
1.1. A Főosztályt a főosztályvezető képviseli. 
1.2. Egyedi esetekben a szakmai feladat ellátás érdekében a Főosztályt a főosztályvezető által 
meghatalmazott osztályvezető, vagy állami tisztviselő is képviselheti. 
 
2. A szervezeti egységen belüli kapcsolattartás ren dje 

 
2.1.  A Főosztályvezető közvetlen kapcsolatot tart a Hivatal vezetőivel, a Főosztály 
osztályvezetőjével állami tisztviselőjével, állami ügykezelőjével és munkavállalóival. 
2.2.  Az Osztályvezető közvetlen kapcsolatot tart a Főosztályvezetővel, valamint osztálya állami 
tisztviselőivel, állami ügykezelőivel és munkavállalóival. A Hivatal vezetőivel a Főosztályvezetőn 
keresztül tart kapcsolatot. 



2.3.  A Főosztály és az osztály állami tisztviselője közvetlen kapcsolatot tart az Főosztályvezetővel, 
Osztályvezetővel, valamint a Főosztály, Osztály állami tisztviselőjével, állami ügykezelőjével és 
munkavállalóival. A Hivatal vezetőivel a Főosztályvezetőn keresztül tart kapcsolatot. 
2.4.  A Főosztály állami ügykezelője közvetlen kapcsolatot tart a Főosztályvezetővel, az 
Osztályvezetővel, valamint a Főosztály állami tisztviselőjével és munkavállalóival. 
2.5.  A belső kapcsolattartás részletes szabályait egyebekben a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
3. Munkaértekezletek és egyéb tájékoztatási és dönt és-előkészítő fórumok 
 
3.1. Vezetői értekezletek rendje  
3.1.1. A Főosztály vezetője szükség szerint vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezletet a 
főosztályvezető hívja össze.  
3.1.2. Az értekezleten a főosztályvezető-helyettes, az osztályvezetők és a főosztályvezető által 
meghívott személyek vesznek részt. 
3.1.3. Az éves intézményi munka- és hatósági ellenőrzési terv teljesítéséről az osztályvezetők az 
általuk irányított szervezeti egységek tekintetében a vezetői értekezleten tájékoztatják a 
főosztályvezetőt. 
3.1.4. Az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a főosztályvezető által megbízott állami 
tisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít, amelyet a főosztályvezető hagy jóvá. Az 
emlékeztetőt elektronikus úton meg kell küldeni a kormánymegbízott részére. 
 
3.2. Szakmai értekezletek rendje 

3.2.1. Földügyi szakmai értekezlet 
3.2.1.1.  Az ágazati-szakmai elképzelések, tervek, konkrét elvárások megfogalmazásának és 
továbbításának, valamint a feladatok végrehajtásának tapasztalatairól való visszacsatolás 
legmagasabb szintű fóruma a szakmai minisztérium által összehívott Földhivatali Vezetők Országos 
Értekezlete, amelyen az Osztályvezető képviseli a Kormányhivatalt.  
3.2.1.2.  Szakmai fórumok a szakmai minisztérium által összehívott, a földügyi igazgatás egyes 
szakterületeinek aktuális, leginkább a jogalkalmazói gyakorlat egységesítését szolgáló, országos 
szintű értekezletek is, melyeken az osztályt az Osztályvezető és/vagy az érintett szakterület felelőse – 
bizonyos esetekben ügyintézőkkel együtt is – képviseli. A szakterület felelőse az értekezleten 
elhangzottakról részletesen, feljegyzésben tájékoztatja az Osztályvezetőt. 
3.2.1.3.  Az Osztályvezető az összetett megközelítést, vagy több járási hivatal földhivatali osztályát, a 
szakterületek szoros együttműködését igénylő feladatok elvégzése, a szükséges szakmai 
vélemények, javaslatok megismerése érdekében, a feladatkörükben érintett vezetők és a tárgykör 
szerint illetékes ügyintézők részvételével és együttműködésével Földügyi Koordinációs Értekezletet 
hív össze. A résztvevőket a feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt 
együttműködési kötelezettség terheli. A koordinációs értekezletet az Osztályvezető hívja össze és 
vezeti. Az értekezlet meghívóját visszaellenőrizhető módon kell eljuttatni a résztvevőknek.  
A Földhivatali Vezetők Országos Értekezletét követően az Osztályvezető – lehetőség szerint 2 héten 
belül - köteles a Földügyi Koordinációs Értekezletet összehívni. Az értekezlet résztvevői a földhivatali 
osztályok vezetői és az Osztályvezető által meghívott egyéb személyek. 
3.2.1.4.  Az Osztályvezető a szakterületeket érintő aktuális kérdések megvitatása és a kapcsolódó 
feladatok tisztázása céljából munkaértekezletet hív össze. Résztvevői: az osztály ügyintézői, a járási 
hivatalok érintett osztályvezetői és/vagy ügyintézői. A 3.2.1.2. pont szerinti szakmai fórumot követően 
az Osztályvezető – lehetőség szerint 2 héten belül - köteles a munkaértekezletet összehívni. 
 
3.2.2. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségüg yi szakmai értekezlet 
3.2.2.1. Az ágazati-szakmai iránymutatások, tervek, konkrét elvárások megfogalmazásának és 
továbbításának, továbbá a felmerült szakmai problémák felvetésének és megvitatásának, a hatósági 
feladatok végrehajtásának tapasztalatairól való tájékoztatás fóruma a szakmai irányító által 
összehívott megyei főállatorvosi értekezlet, melyen a megyei főállatorvos képviseli a Kormányhivatalt. 



3.2.2.2.  A szakmai irányító jogkörei gyakorlásában közreműködő NÉBIH – jóváhagyott – éves 
szakmai programjának ütemtervében szereplő szakmai értekezleteken a programban meghatározott 
feladat- és munkakörrel rendelkező, vezető által kijelölt ügyintéző képviseli a Főosztályt. A képviseletre 
kijelölt ügyintéző az értekezleten elhangzottakról feljegyzésben tájékoztatja az osztályvezetőt, 
valamint a megyei főállatorvost. A szakmai értekezleten történő részvételre a megyei főállatorvos - a 
járási hivatallal egyeztetve - az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörben eljáró 
járási hivatal szervezeti egységéből is kijelölheti a feladatkörében érintett ügyintézőt. 
3.2.2.3.  A megyei főállatorvos az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági feladatok 
jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírtak szerinti megfelelő ellátása, szakmailag 
hatékony működése és az ügyfelek magas szintű kiszolgálása érdekében, az egységes jogalkalmazás 
és szakmai iránymutatás, illetve az aktuális élelmiszerbiztonsági eseményekkel kapcsolatos 
feladatokról történő tájékoztatás céljából az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatkörben eljáró főosztályi-, és járási hivatali vezetők és tisztviselők részére szakmai értekezletet 
hív össze. Az értekezlet résztvevői a megyei főállatorvos által kerülnek meghívásra. A résztvevőket a 
hatósági feladat megfelelő színvonalon és határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt 
együttműködési kötelezettség terheli. Az értekezletet a megyei főállatorvos hívja össze és vezeti. 
 
4. Informatikai együttm űködés a Földhivatali Osztályon 
 
4.1. Az Osztály feladatellátásához kapcsolódó informatikai szakmai feladatokat – amelyeket 
alapvetően a jogszabályok, a FÖMI Főosztály szakmai iránymutatásai, a Hivatal szabályzata, 
utasítása, valamint a Főosztályvezető utasításai határoznak meg –, az informatikai rendszer 
működtetésével, biztonságával kapcsolatos kritériumokat, alap-, illetve napi, operatív teendőket és a 
4.2. pontban foglalt feladatokat a földügyi szakrendszer ügyintéző, illetve szakmai irányításával a 
Járási Hivatal kijelölt állami tisztviselője biztosítja, látja el. 
4.2. Az Osztály földügyi szakrendszer ügyintéző munkakörben foglalkoztatott állami tisztviselői a járási 
hivatalok vonatkozásában az alábbi feladatokat látják el: 

a) számítógépes hálózatok hardverelemeinek felügyelete, folyamatos működésének 
biztosítása, kellékanyag ellátás folyamatos biztosítása, hibaelhárítás, 

b) operációs rendszerek és az alkalmazott szoftverek felügyelete, szoftverek frissítése, 
hibaelhárítás, szoftver, hardver fejlesztés, 

c) mentési, archiválási rend biztosítása, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok 
betartásának ellenőrzése, 

d) kimutatások és jelentések elkészítése, illetve továbbítása, számítógépes 
adatszolgáltatások, 

e) iktatási adatok éves archiválása, 
f) az informatikai rendszerekhez való hozzáférést biztosító jogosultságok kiosztása, a 

jelszóhasználatok biztonságának felügyelete, 
g) a számítógépek vírusfertőzését megakadályozó programok telepítése és frissítése, 
h) informatikai eszközök leltárának vezetése, programok leltárának elkészítése, 
i) elhasználódott informatikai eszközök selejtezésének előkészítése, 
j) az adatvédelmi-, informatikai biztonsági-, informatikai üzemeltetési szabályzatban, 

valamint, a katasztrófa elhárítási tervben bekövetkezett változások követése, 
k) az elektronikus munkaidő-nyilvántartás felügyelete, hivatalos feljegyzés szerinti 

korrekciója,   
l) részvétel a szakmai szabályzatok, utasítások, jogszabályok véleményezésében,   
m) munkaköri feladatainak ellátása érdekében információ bekérése a járási hivatalok 

földhivatali osztályaitól. 
 
 
 
 



VII. fejezet 
Vezetői ellen őrzés 

 
A vezetői ellenőrzés a Békés Megyei Kormányhivatal ellenőrzési nyomvonaláról szóló vezetői 
utasításban foglaltak szerint történik. 
 
 

VIII. fejezet 
Hatályba léptet ő és záró rendelkezések  

 
1. A Főosztály Ügyrendje a kormánymegbízott jóváhagyásával, az azt követő napon lép hatályba, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
2. Az Ügyrend rendelkezéseinek megismertetéséről, a Főosztály belső informatikai hálózaton történő 
megjelentetéséről, és az abban foglaltak betartatásáról a Főosztályvezető gondoskodik. 
3. A Főosztály valamennyi munkatársa köteles az Ügyrendben foglaltakat megismerni és betartani. 
4. Az Ügyrend aktualizálásáért a Főosztályvezető felelős. 
 



5. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK 

ÜGYRENDJE 
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Hatósági 

Főosztály Ügyrendje 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Cím 

A Főosztály adatai 
 
1.1. A főosztály megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági F őosztály, rövidítve: HF vagy 

HAFO. 
 
1.2. A Főosztály a munkamegosztás szempontjából az alábbi osztály jogállású elkülönült szervezeti 

egységekkel rendelkezik: 

a. Építésügyi Osztály 
b. Hatósági és Oktatási Osztály 
c. Törvényességi Felügyeleti Osztály 
d. Igazságügyi Osztály 
e. Szociális és Gyámügyi Osztály 

 
A Főosztály által használt bélyegzőkről a bélyegzők használatának rendjéről szóló kormánymegbízotti 
utasítás rendelkezik. 
 
1.3.  A Főosztály – és annak valamennyi osztálya – a Kormányhivatal székhelyén működik. 

Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
Központi elektronikus elérhetősége: vezeto@bekes.gov.hu 
Építésügyi osztály elektronikus elérhetősége: epitesugy@bekes.gov.hu  
Hatósági és Oktatási Osztály elektronikus elérhetősége: hatosag@bekes.gov.hu 
Törvényességi Felügyeleti Osztály elektronikus elérhetősége: torvenyesseg@bekes.gov.hu 
Igazságügyi Osztály elektronikus elérhetősége: igazsagugy@bekes.gov.hu 
Szociális és Gyámügyi Osztály elektronikus elérhetősége: gyamhivatal@bekes.gov.hu 
 

1.4. Az Ügyrend hatálya a Főosztály állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és munkavállalóira terjed ki 
feladatkörük ellátása során. 

 
1.5. A Főosztály a Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége. 
 
1.6. A Főosztály a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket az SzMSz, a Kormányhivatal 

ügyrendje, és annak a Főosztályra vonatkozó melléklete, továbbá más belső szabályzatoknak 
megfelelően látja el. 

 
 

2. Cím 
A Főosztály irányítása, felügyelete 

 
2.1. A Főosztályt a főosztályvezető vezeti és látja el annak általános képviseletét, és az osztályvezetők 

közreműködésével irányítja és felügyeli az egyes osztályok tevékenységét. 
 
2.2. A kormánymegbízott a Főosztályt a főosztályvezető közreműködésével irányítja.  
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2.3. Az ügyintézők a munkaköri leírásuk és felettes vezetőjük által meghatározottak szerint látják el 
munkakörüket. 

 
2.4. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között – tartalmazza: a 

munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi 
viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat 
és a helyettesítés módját. 

 
2.5.  A Főosztályon a főosztályvezető-helyettes feladatai: 

a. a főosztályvezető akadályoztatása, vagy távolléte esetén helyettesíti a főosztályvezetőt, illetve 
jogkörében jár el, a törvényességi felügyeleti osztály kivételével; 

b. a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az a) pontban írt esetben gyakorolja – a Kormányhivatal 
kiadmányozási szabályzatában – a főosztályvezető részére átruházott kiadmányozási jogot; 

c. közreműködik a Főosztályon dolgozó állami tisztviselők feladatainak meghatározásában, 
gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról; 

d. vezeti a Szociális és Gyámügyi Osztályt; 
e. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
 
 

II. Fejezet 
Az Osztályok szervezete, személyi állománya 

 
  A Főosztály és az egyes osztályok SzMSz szerinti létszámadatai a következők: 
 

Munkakör megnevezése 
Besorolási osztály:  Létszám  

(fő): 

főosztályvezető vezető 1 

Építésügyi Osztály:  Osztály összes létszáma : 7 

osztályvezető vezető 1 

építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző ügyintéző I. 2 

építésügyi hatósági szakügyintéző ügyintéző I. 2 

hatósági szakügyintéző ügyintéző I. 1 

energetikusi hálózati szakmai tanácsadó ügyintéző I. 1 

Hatósági és Oktatási Osztály  Osztály összes létszáma : 15 

osztályvezető vezető 1 

hatósági szakügyintéző ügyintéző I. 7 

anyakönyvi szakügyintéző ügyintéző I. 2 

 anyakönyvvezető ügyintéző II. 1 

oktatási szakügyintéző ügyintéző I. 4 

Törvényességi Felügyeleti Osztály  Osztály összes létszáma : 8 

osztályvezető vezető 1 

törvényességi felügyeleti szakügyintéző ügyintéző I. 6 

igazgatási ügyintéző ügyintéző II. 1 

Igazságügyi Osztály  Osztály összes létszáma : 13 



 4 

osztályvezető vezető 1 

igazságügyi szakügyintéző ügyintéző I. 1 

pártfogó felügyelő ügyintéző I. 9 

pártfogó felügyelő ügyintéző II. 1 

pártfogó felügyelői asszisztens ügyintéző II.  1 

Szociális és Gyámügyi Osztály  Osztály összes létszáma : 17 

főosztályvezető-helyettes (osztályvezető) vezető 1 

szociális és gyermekvédelmi szakügyintéző ügyintéző I. 9 

II. fokú gyámügyi szakügyintéző ügyintéző I. 4 

II. fokú szociális szakügyintéző ügyintéző I. 1 

titkársági ügyintéző ügyintéző II.  1 

állami ügykezelő ügykezelő 1 

A Főosztály létszáma összesen:   61 

 

 

III. Fejezet 
Az Osztályok m űködésére vonatkozó általános szabályok 

 
Az osztályok alaptevékenységeként ellátott feladatait a fővárosi, megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi, megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, az SZMSZ, a kormányhivatal ügyrendje és annak 
melléklete, a jelen Ügyrend, a belső szabályzatok, egyéb, a kormányhivatalokra vonatkozó hatályos 
jogszabályok, a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető utasításai alapján látja el.  

 
1. Az osztályvezet ő általános feladatai:  
a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, a kormánymegbízottól, a 

főigazgatótól, az igazgatótól és a főosztályvezetőtől kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti az 
osztályt, és felelős a feladatainak ellátásáért; 

b) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását;  
c) előkészíti a munkaköri leírásokat, és azokkal összhangban meghatározza az osztály munkatársainak 

feladatait;  
d) részt vesz munkáltatói döntések előkészítésében, gondoskodik a hivatali és munkafegyelem 

betartásáról; 
e) javaslatot tesz az osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára; 
f) közreműködik a szervezeti egység állami tisztviselőinek teljesítményértékelésében; 
g) gyakorolja az osztály munkatársai tekintetében a kormánymegbízott által átruházott munkáltatói 

jogokat; 
h) szervezi és ellenőrzi az osztály feladatainak végrehajtását; 
i) az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott nevében és megbízásából gyakorolja a 

kormánymegbízott által részére – a Békés Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatában, 
illetve más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot; 

j) részt vesz a kormányhivatal feladat- és hatáskörében a koncepcionális, stratégiai szintű elképzelések 
kialakításában, ezek megvalósítását szolgáló tevékenységek megalapozásában; 

k) előkészíti az osztály éves tevékenységéről szóló beszámolót;  
l) a jogszabályok és a kormányhivatal SzMSz-ének keretei között meghatározza az osztály munkatervét, 

ellenőrzési tervét; 
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m) az osztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért; 
n) ellenőrzi és kézjegyével ellátja az osztály által készített és a kormánymegbízott, a főigazgató, az 

igazgató, valamint a főosztályvezető által kiadmányozandó ügyiratokat; 
o) kezdeményezi a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések 

megtételét; 
p) a kormánymegbízott, a főigazgató vagy az igazgató által meghatározottak szerint gondoskodik 

értekezletek és más fórumok napirendjének, állásfoglalásainak előkészítéséről; 
q) kezdeményezi felettes szervtől vélemény kérését, jogszabály módosítási indítvány előterjesztését; 
r) az osztály munkatársai részére értekezletet tart a feladatok végrehajtásának értékelése és a soron 

következő feladatok meghatározása céljából; 
s) az osztály által ellátott feladatokról jelentést készít, értékeli az ágazati szakmai munkát az osztályt 

érintő területen; 
t) teljesíti az osztályt érintő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat; 
u) közreműködik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi 

összehangolásában; 
v) részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzéseken, továbbképzéseken;  
w) közreműködik a Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) rendszer 

végrehajtásában; 
x) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató, főosztályvezető 

állandó vagy eseti jelleggel a feladatkörébe utal.  
 

2. Az ügyintéz ő általános feladatai: 
a) naprakészen tájékozódik a feladata ellátásához szükséges jogszabályokról, megismeri azok 

tartalmát, tanulmányozza a munkaköréhez kapcsolódó szakirodalmat, tájékoztatókat; 
b) feladatait a szervezeti és működési szabályzatban, egyéb belső szabályzatokban, utasításokban, az 

ügyrendben, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi; 
c) közreműködik a jogszabály-tervezetek véleményezésében; 
d) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat és más információkat tartalmazó anyagokat, 

szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtéséről, az ügyiratok aktába 
rendezéséről; 

e) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, megbeszélésről, egyeztetésről, szóbeli eljárási 
cselekményről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést készít, és azt az 
ügyiratban elhelyezi; 

f) a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben elkészíti a kiadmány tervezetét; 
g) az ügyiratot továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz, hogy annak a kiadmányozása előtti vezetői 

kontrolljára kellő idő álljon rendelkezésre; figyelemmel a kiadmányozáshoz és postázáshoz 
szükséges időkre, az ügyintézési határidő megtartására, 

h) az ügyintézés folyamatában ellátja az ügyiratkezeléssel összefüggő feladatokat, valamint 
közreműködik a döntések közlésében; 

i) a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a kormányhivatal 
célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért; 

j) az általa elvégzett feladatokról felettes vezetője utasítására beszámolót készít; 
k) köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt esetben 

hivatalból eljárást kezdeményezni;  
l) részt vesz a munkaköréhez tartozó képzésekben, továbbképzésekben;  
m) ellátja mindazon feladatokat, melyeket a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató vagy más 

felettes vezető a feladatkörébe utal. 

 
IV. 1. Fejezet 

Az Építésügyi Osztály bels ő munkamegosztása és feladatai 
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1. Cím 
A bels ő munkamegosztás 

 
1.1. Az osztályvezető az általános feladatain túl: a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek 

megfelelően koordinálja a megyei építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok egységes ellátását, 
továbbá kapcsolatot tart az ágazati szakmai kamarákkal, szervezetekkel (MÉK, MMK, MKIK). 
 

1. 2. Az Építésügyi Osztály (továbbiakban: ÉO) ügyintézőjének különös  feladatai: 
a) javaslatot ad az osztály munkatervéhez, ellenőrzési tervéhez; 
b) közreműködik az osztály munkáját érintő dokumentumok, programok kidolgozásában; 
c) részt vesz az első fokú építésügyi- és építésfelügyeleti hatóságok köz- és állami tisztviselői részére 

megszervezésre, megtartásra kerülő szakmai továbbképzések, vizsgafelkészítők és vizsgáztatások 
során. 

d) naprakészen vezeti az Országos Építésügyi Nyilvántartás építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
feladatellátással kapcsolatos alkalmazásait. 
 

1.3. Az ügyintézők feladataikat a munkaköri leírások által tagolt megosztásban látják el. 
 
 

2. Cím 
Az Építésügyi Osztály feladatai 

 
2.1. Az osztály a megyei közhatalmi  feladatai körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a 
kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen 

a) a kisajátításról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott kisajátítási tervek záradékolásával kapcsolatos feladatokat; 

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott építésügyi hatósági, építésfelügyeleti és szakhatósági 
feladatokat; 

c) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján dönt a kizárási ok megállapításáról az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági, valamint a telekalakítási engedélyezési eljárásban - a 
településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés szakkérdés 
vizsgálata esetén - közreműködő települési önkormányzat jegyzője által lefolytatandó szakhatósági 
ügyekben;  

d) kizárási ok fennállása esetén – amennyiben jogszabály az eljáró szervet nem állapítja meg –, 
valamint illetékességi összeütközés esetén kijelöli az eljáró szervet; 

e) elkészíti a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben keletkezett közigazgatási perekben történő 
perképviselet ellátásához szükséges dokumentumokat, beadványokat; 

f) a hivatal belső szabályzataiban, továbbá a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a 
bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban biztosítja a kormányhivatal képviseletét; 

g) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket; 
h) felügyeleti jogkört gyakorol a jegyző és a járási hivatalok elsőfokú hatósági tevékenysége 

tekintetében, ellenőrzi a jogszabályok előírásainak betartását, jogszabálysértő mulasztás esetén 
intézkedik annak felszámolása érdekében; 

i) az energiahatékonyságról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási 
rendeletben meghatározott Nemzeti Energetikusi Hálózat részére meghatározott feladatokat. 

 
2.2.  Az ÉO koordinációs feladatai: 

a) a kormányhivatal éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint ellenőrzi az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény megfelelő alkalmazását, a hatósági tevékenység jogszerűségét az 
önkormányzati szervek, a járási hivatalok tevékenységében; 
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b) összeállítja, feldolgozza és elemzi az ügyiratforgalmi, a hatósági statisztikát, értékeli a hatósági 
tevékenység tapasztalatait; 

c) a jegyzők, járási hivatalvezetők kérésére szakmai segítséget nyújt a feladatkörébe tartozó 
kérdésekben; 

d) jogi, szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatal szervezeti egységei számára; 
e) figyelemmel kíséri a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő 

kormányrendeletben meghatározott azon közigazgatási hatósági ügyek intézését, melyekben a 
kormánymegbízott kijelölésre került. 

2.3. Az ÉO az ügyrendben foglaltakon túl ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató és a főosztályvezető által 
meghatározott egyéb feladatokat. 

 

IV. 2. Fejezet 
A Hatósági és Oktatási Osztály bels ő munkamegosztása és feladatai 

 
1. Cím 

A bels ő munkamegosztás 
 
1.1. A hatósági/oktatási szakügyintézők feladataikat a munkaköri leírások által tagolt megosztásban látják el. 

1.2. A munkatársak tevékenységét koordináló oktatási szakügyintéző feladatai: 
a) a kormánymegbízottól, a főigazgatótól, az igazgatótól, a főosztályvezetőtől, illetve az osztályvezetőtől 

kapott utasítás és iránymutatás alapján felelős az oktatási feladatok ellátásáért; 
b) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását;  
c) a munkaköri leírással összhangban meghatározza a munkatársak feladatait; 
d) előkészíti az oktatási feladatok ügyrendjét; 
e) részt vesz a Kormányhivatal feladat- és hatáskörében a koncepcionális, stratégiai szintű elképzelések 

kialakításában, ezek megvalósítását szolgáló tevékenységek megalapozásában; 
f) elkészíti az oktatási tevékenységről szóló éves beszámolót;  
g) a jogszabályok és a Kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatának keretei között előkészíti 

az oktatási feladatok munkatervét; 
h) az oktatási területen belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért; 
i) ellenőrzi és kézjegyével ellátja az oktatási ügyintézők által készített, és a kormánymegbízott, illetve a 

főigazgató által kiadmányozandó ügyiratokat; 
j) előkészíti az oktatással foglalkozó munkatársak munkaköri leírását; 
k) javaslatot tesz az oktatási feladatokat érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára; 
l) közreműködik az oktatással foglalkozó munkatársak munkateljesítményének értékelésében 

(teljesítményértékelés); 
m) kezdeményezi a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések 

megtételét; 
n) a kormánymegbízott, a főigazgató vagy az igazgató által meghatározottak szerint gondoskodik 

értekezletek és más fórumok napirendjének, állásfoglalásainak előkészítéséről; 
o) kezdeményezi főhatósági vélemény kérését, jogszabály módosítási indítvány előterjesztését; 
p) az oktatással foglalkozó munkatársak részére értekezletet tart a feladatok végrehajtásának értékelése 

és a soron következő feladatok meghatározása céljából; 
q) beszámol a kormánymegbízottnak, a főigazgatónak, valamint az igazgatónak, értékeli az ágazati 

szakmai munkát; 
r) gondoskodik arról, hogy az osztály feladatkörében megjelenő, szélesebb körben hasznosítható 

információk a Kormányhivatal honlapján elkülönült, „Oktatási ügyek” megnevezésű menüpont alatt 
közzétéve a nyilvánosság elé kerüljenek; 

s) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó vagy 
eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  
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2. Cím 
A Hatósági és Oktatási Osztály feladatai 

 

2.1. A Hatósági és Oktatási Osztály egyes közhatalm i feladatai tekintetében  ellátja azon hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály elsőfokon  eljáró hatóságként a kormányhivatalt 
vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen 

a) a kisajátításról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott kisajátítási feladatokat; 

b) a bányászatról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott bányászati célú szolgalmi jog alapítási és szolgalmi jog (utólagos) megállapítási 
feladatokat; 

c) az államhatárról szóló törvényben, a menedékjogról szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott kártalanítási feladatokat; 

d) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott útlejegyzési és kártalanítási feladatokat; 

e) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott anyakönyvi feladatokat; 

f) a termőföldről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével összefüggő feladatokat; 

g)  az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben ingyenesen tölthető időtartam legfeljebb két 
tanévvel történő meghosszabbításának méltányosságból történő engedélyezése tárgyában, 

h) a Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak vonatkozásában pedagógus- és oktatói kedvezmények 
megállapításával továbbá a diákkedvezményekre való jogosultsággal összefüggő hatósági ügyekben; 

i)  jogszabályban meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása tárgyában,  
j) szakmai vizsgaszervezés engedélyezését; 
k)  szakmai vizsgaszervező intézmények nyilvántartásba vétele és a nyilvántartás adatainak módosítása 

tárgyában; 
l) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat; 
m) a víziközmű-társulatok ellenőrzésével kapcsolatban a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott 

feladatokat; 
n) a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló kormányrendeletben 

meghatározott feladatokat. 
 
2.2. A Hatósági és Oktatási Osztály egyes közhatalm i feladatai tekintetében  ellátja azon hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály másodfokon  eljáró hatóságként a kormányhivatalt 
vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen 

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, a természet védelméről szóló 
törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott környezetvédelmi, 
természetvédelmi, levegőtisztasági, fakivágási feladatokat; 

b) a vízgazdálkodásról szóló törvényben, a víziközmű szolgáltatásról szóló törvényben, és az azok 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási 
feladatokat; 

c) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott kommunális igazgatási (temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos) 
feladatokat; 

d) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott állattartási és állatvédelmi feladatokat; 

e) a földgázellátásról szóló törvényben, a villamos energiáról szóló törvényben, a távhőszolgáltatásról 
szóló törvényben, valamint azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatokat; 

f) a hadigondozásról szóló törvényben meghatározott feladatokat; 
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g) a társasházakról szóló törvényben, valamint azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott ingatlanvállalkozás-felügyeleti feladatokat; 

h) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcímrendezési, népesség-nyilvántartási 
feladatokat;  

i) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az 
azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott közlekedési igazgatási hatósági 
feladatokat; 

j) az adózás rendjéről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott adóigazgatási feladatokat; 

k) a kereskedelemről szóló törvényben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott kereskedelmi, ipari igazgatási feladatokat; 

l) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendeletben 
meghatározott rendezvénytartási engedély kiadási feladatokat; 

m) a Kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság kivételével az érettségi vizsga 
vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy 
intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelem tárgyában; 

n) a szakképző iskola vezetőjének a beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről 
történő döntése elleni fellebbezés ügyében;  

o) az érettségi vizsga vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása tárgyában; 
p) a független vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása tárgyában;  
q) a járási hivatal döntése ellen benyújtott fellebbezés vonatkozásában, a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók szakértői bizottság előtti megjelenése, illetve tankötelezettségének teljesítése 
tárgyában; 

r) a járási hivatal döntése ellen benyújtott fellebbezés alapján a nem állami, nem önkormányzati 
fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásba vételi és működési engedélyezési eljárásaiban; 

s) a beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről hozott intézményi döntés elleni 
fellebbezés elbírálása tárgyában (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. 27. § (1) bekezdése 
szerint); 

t) az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése alapján a járási hivataloknál indult hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos feladatokat. 

 
2.3. A Hatósági és Oktatási Osztály funkcionális fe ladatai tekintetében ellátja az ágazati jogszabályok 
által előírt ellenőrzési tevékenység eket, ezen belül 

a) a Kormányhivatal éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint ellenőrzi az anyakönyvvezetők 
tevékenységét, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az adózás 
rendjéről szóló törvényben foglaltak végrehajtását, a hatósági tevékenység jogszerűségét a helyi 
önkormányzati szervek tevékenységében, a központi államigazgatási szervek területi szervei 
tevékenységében, valamint a járási hivatalok tevékenységében; 

b) legalább négyévente végzi a szakmai vizsgát szervező intézmények vizsgaszervezési 
tevékenységének ellenőrzését, ennek ütemezéséről minden év február 28-ig éves ellenőrzési tervet 
készít, kiválasztja és felkészíti az ellenőrzést végző szakértőket és évente beszámolót készít az 
ellenőrzés tapasztalatairól, melyet megküld a szakképesítésért felelős miniszternek. 

 
2.4. A Hatósági és Oktatási Osztály funkcionális fe ladatai tekintetében ellátja a további tevékenységeket 

a) összeállítja, feldolgozza és elemzi az ügyiratforgalmi, a hatósági statisztikát, értékeli a hatósági 
tevékenység tapasztalatait; 

b) a jegyzők, járási hivatalvezetők kérésére szakmai segítséget nyújt a feladatkörébe tartozó 
kérdésekben; 
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c) a hivatal belső szabályzataiban, továbbá a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a 
bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban biztosítja a kormánymegbízott és a Kormányhivatal 
képviseletét; 

d) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket; 
e) ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által meghatározott egyéb 

feladatokat; 
f) felügyeleti jogkört gyakorol a jegyző és a járási hivatalok elsőfokú hatósági tevékenysége tekintetében, 

valamint az anyakönyvvezetők tevékenysége felett; 
g) figyelemmel kíséri a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő 

kormányrendeletben meghatározott azon közigazgatási hatósági ügyek intézését, melyekben a 
kormánymegbízott kijelölésre került; 

h) közreműködik a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek 
a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában; 

i) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint megbízza az érettségi vizsga 
vizsgabizottsága elnökét és figyelemmel kíséri a vizsgabizottság tevékenységét, ellenőrzi a középszintű 
érettségi vizsgák lebonyolítását, ellenőrzi az iskolákban szervezett érettségi vizsgák kormányhivatalhoz  
beküldendő vizsgadokumentumait; 

j) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint részt vesz az érettségi vizsgák 
szervezésében, felkészíti feladataik ellátására az érettségi vizsgabizottsági elnököket, felkéri és 
megbízza az emelt szintű érettségi vizsgák helyszíneit (vizsgaközpontokat), valamint a vizsgák 
lebonyolításában közreműködőket, megszervezi az emelt szintű írásbeli vizsgákat, megszervezi az 
emelt szintű vizsgadolgozatok őrzését, javítását és átadását, kezeli az írásbeli vizsgadolgozat 
javításával kapcsolatban benyújtott vizsgázói és vizsgaelnöki észrevételeket, megszervezi az emelt 
szintű szóbeli vizsgákat, az emelt szintű vizsgára jelentkezőket beosztja az írásbeli és szóbeli vizsgákra 
és értesíti őket a vizsgák idejéről és helyszínéről, 

k) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint működteti az érettségi vizsgabizottságot, 
fogadja és regisztrálja a kormányhivatalhoz benyújtott érettségi vizsgajelentkezéseket, felkéri és 
megbízza a kormányhivatal által szervezett középszintű érettségi vizsgák helyszíneit, valamint a 
vizsgák lebonyolításában közreműködőket, megszervezi a kormányhivatalnál jelentkezettek 
középszintű vizsgáit, működteti a kormányhivatal mellett működő vizsgabizottságokat, 

l) értesíti az Oktatási Hivatalt az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető eseményről; 
m) iskolai rendszerű szakképesítések a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati 

feladatainak, azok megoldásainak szétosztásában; 
n) elkészíti és vezeti a komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézményeknek a 

vizsgaszervezési engedélyben szereplő szakképesítések körét tartalmazó nyilvántartást; 
o) ellátja a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályok által a 

Kormányhivatal hatáskörébe utalt, oktatást érintő feladatokat; 
p) a Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak vonatkozásában intézi a pedagógus- és oktatói 

kedvezmények megállapításával összefüggő hatósági ügyeket 
q) ellátja a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott 

feladatokat; 
r) a fenntartó által tett egyoldalú nyilatkozat alapján felveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe a vallási 

közösség által fenntartott köznevelési intézményt; 
s) közreműködik a települési esélyegyenlőségi programok készítésével, módosításával és értékelésével 

kapcsolatos feladatokban; 
t) a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításával összefüggő hatósági ügyekben első fokon 

eljár; 
u) ellátja a jogszabály alapján a szakképzési megállapodással kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat; 
v) ellátja a szakképzési követelmények ingyenes teljesítésére előírt maximális időtartam növelésének 

méltányossági alapon történő engedélyezését.   
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2.5. A Hatósági és Oktatási Osztály az 2.1. - 2.4. pontban foglaltakon túl ellátja a kormánymegbízott, a 
főigazgató és a főosztályvezető által meghatározott egyéb feladatokat. 

 
 
 

IV. 3. Fejezet 
A Törvényességi Felügyeleti Osztály bels ő munkamegosztása és feladatai 

 
1. Cím 

A bels ő munkamegosztás 
 

1.1. A Törvényességi Felügyeleti Osztályon (továbbiakban: TFO) a főosztályvezető távollétében az 
osztályvezető látja el a szakmai munka irányítását, és gyakorolja a kiadmányozási jogkört.  

 
1.2. A TFO ügyintézőjének feladatai: 

a) tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, a hivatali SzMSz-ben, a 
Kormányhivatal ügyrendjében, a főosztályi ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak 
szerint végzi; 

b) a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, s azt a kiadmányozási 
jogkörrel rendelkező vezető elé terjeszti; 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a Hivatal feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályokat; az 
Alkotmánybíróság és a Kúria önkormányzatok működését érintő döntéseit illetve azok változásait; 

d) feladatkörébe tartozóan vezeti az önkormányzatok és társulások működésével kapcsolatos 
nyilvántartásokat, statisztikai célból adatot szolgáltat; 

e) feladatkörébe tartozó ügyekben elemző és értékelő, valamint véleményező tevékenységet lát el; 
f) munkaterületén felelős az ágazati célkitűzések, a Hivatal éves munka- és ellenőrzési tervében 

meghatározottak teljesítéséért, a határidők betartásáért; 
g) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat és más információkat tartalmazó anyagokat, 

szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti csatolására, 
illetve az ügyintézés különböző fázisaiban keletkezett ügyiratok végleges szerelésére; 

h) amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység vagy más hivatalos szerv álláspontjának 
bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel 
szóban, szükség szerint írásban elvégzi;  

i) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli megállapodásról, 
egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést készít és azt az 
ügyiratban elhelyezi; fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – indokolt esetben – az 
ügyiratra, illetve az előadói ívre, vagy az ügyet kísérő lapra külön feljegyzi; 

j) ellátja az ügyintézéssel összefüggő főbb ügykezelési feladatokat; 
k) megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi és elkészíti a kiadmány 

tervezetét; 
l) az ügyiratot továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz; 
m) a vezető utasítása szerint jár el, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (Kttv.), valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) e 
tárgykörben szabályozott rendelkezéseit; 

n) közreműködik a FEUVE rendszer végrehajtásában; 
o) közreműködik jogszabályok előzetes véleményezésében, jogalkotási, jogszabály-módosítási 

javaslatokat készít elő.  
 

2. Cím 
A Törvényességi Felügyeleti Osztály feladatai 

 
2.1.  A TFO felügyeleti feladatai különösen az alábbiak: 
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a) Ellátja a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok és szerveik törvényességi felügyeletét.  
b) Előkészíti – jogszabálysértés észlelése esetén – a jogszabálysértés megszüntetését célzó 

intézkedéseket. 
c) A feladatkörébe tartozó ügyben az önkormányzatok kérésére szakmai segítséget nyújt. 
d) Ellenőrzi a területszervezési eljárás törvényességét, értékeli a kezdeményezés törvényi feltételeinek 

teljesítését, előkészíti azoknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter 
részére történő felterjesztését. 

e) Javaslatot tesz a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy 
kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület 
feloszlatását, valamint részt vesz a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 
miniszter útján a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 128. § a)-c), e) 
pontjaiban meghatározott feladatai ellátásában, az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős miniszter Mötv. 129. § b-d) pontjaiban, valamint a miniszter Mötv. 130. § d-e) pontjaiban 
meghatározott feladatai ellátásában. 

f) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket. 
g) Előkészíti a képviselő-testület vagy a társulási tanács – a törvényes működés biztosítása céljából 

történő – összehívására vonatkozó kezdeményezést, valamint előkészíti a képviselő-testület vagy a 
társulási tanács összehívását. 

h) Kezdeményezi a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi 
önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlása elrendelése 
érdekében. 

i) Előkészíti a helyi önkormányzat polgármestere ellen, valamint a jegyző ellen a fegyelmi eljárás 
kezdeményezését. 

j) Kezdeményezi vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél, illetve a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál, amennyiben a törvényességi felügyelet során ennek szükségessége felmerül. 

k) Szakmai segítséget nyújt a közös önkormányzati hivatalok kialakításával és működésével 
kapcsolatosan.  

l) Az érdekelt önkormányzatok megegyezésének hiányában előkészíti a közös önkormányzati 
hivatalokhoz tartozó települések kijelölését és a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást.  

m) Előkészíti a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötésének 
megtagadásáról szóló képviselő-testületi döntés jóváhagyását. 

n) Szakmai segítséget nyújt a területrész átadása, átvétele, cseréje esetén a javaslat elkészítéséhez. 
o) Pert indít a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt. 
p) A polgármesteri tisztség megszűnését követően ellenőrzi a munkaköri átadás-átvételi eljárás 

jogszerűségét és meghatalmazás alapján gondoskodik a munkakör-átadási jegyzőkönyvek 
aláírásáról. 

q) Kezdeményezi a jegyző ideiglenes hatállyal történő kinevezését az Mötv. 82. § (2) bekezdése és a 
Kttv. 251. §-a alapján. 

r) Eljárást kezdeményez a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál az önkormányzati képviselő, a 
polgármester összeférhetetlenségének, méltatlanságának kimondása érdekében, ha a képviselő-
testület nem dönt az összeférhetetlenségről illetve méltatlanságról, vagy döntése jogszabálysértő. 

s) Kezdeményezi a helyi önkormányzatnak a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások 
felülvizsgálatát az Mötv. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a kincstárnál, a 
helyi önkormányzatnak nyújtott költségvetési támogatás esetében a támogatónál.   

t) Lefolytatja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 83. § (3) bekezdésében, valamint 
a 84. § (6) bekezdésében foglalt egyeztetést. 

u) Törvényességi felügyeleti jogkört gyakorol a helyi földbizottságok felett, a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/B. §-a alapján. 
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v) Véleményezi és továbbítja az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletei kapcsán benyújtott 
kérelmeket az arra vonatkozó belső eljárásrendnek megfelelően, az Önkormányzati Előirányzat-
gazdálkodási Modul használatával. 

w) Ellátja a címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezéséhez kapcsolódó feladatokat. 
 
 
2.2. Az TFO koordinációs feladatai különösen az alábbiak: 

a) Feldolgozza és elemzi az önkormányzatok törvényességi felügyeletének tapasztalatait. 
b) Gondoskodik a törvényességi felügyelettel, az önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok 

gyűjtéséről, azok ellenőrzéséről, feldolgozásáról.  
c) Gondoskodik az  önkormányzatok adatainak az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

keretében történő, valamint egyéb, jogszabály alapján gyűjtött adatok aktualizálásáról.  
d) Feldolgozza és elemzi a területfejlesztési intézmények törvényességi felügyeletének tapasztalatait. 
e) Véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket. 
f) A feladat- és hatáskörrel rendelkező más államigazgatási szervekkel együtt értékeli és elemzi az 

ágazati törvények, kormány- és miniszteri rendeletek hatályosulását. 
g) A helyi önkormányzatoktól – az Mötv. 133. §-ára figyelemmel – adatokat és információkat kér a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter útján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter ágazati 
feladatai ellátása érdekében; az információkat összegzi és továbbítja a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelős miniszter részére. 

h) Közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a bíróságok és más hatóságok 
előtti eljárásokban. 

i) Szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatal működését érintő jogi ügyekben. 
 
2.3. A TFO-n az iratok kezelése, az ügyintézés az alábbiak szerint történik:  

a) Az érkeztetett iratok ügyintézőre történő szignálását az osztályvezető végzi. Az önkormányzati, 
társulási jegyzőkönyvek szignálása előszignálási jegyzék alapján történik. 

b) A törvényességi felügyeleti szakügyintéző a jegyzőkönyv áttanulmányozását követően információt 
kérhet, iratot kérhet be az érintettől. 

c) Jogszabálysértés észlelése, valamint az információkérésre irányuló megkeresés esetén a 
törvényességi felügyeleti szakügyintéző haladéktalanul megkezdi a törvényességi felügyeleti 
eszközök alkalmazását, melynek keretében: 
      ca) elkészíti a kiadmánytervezetet; 
      cb) vezetői kontrollra benyújtja az osztályvezetőhöz; 
      cc) vezetői jóváhagyást követően továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz. 

d) A törvényességi felügyeleti szakügyintéző a jogszabálysértés megszűnésével a törvényességi 
felügyeleti eljárást lezárja, és erről az érintettet 30 napon belül értesíti.    

      

 
 IV. 4. Fejezet 

Az Igazságügyi Osztály bels ő munkamegosztása és feladatai 

 

1. Ellátja a jogszabályok és a megyei kormányhivatal belső szabályzatai alapján feladatkörébe utalt 
feladatokat, továbbá a kormánymegbízott, főigazgató és igazgató által meghatározott egyéb feladatokat. 

2. Megkeresés esetén véleményezi a megyei kormányhivatal feladatkörét érintő jogszabályok, egyéb 
szabályzatok tervezetét. 

3. Ellátja az ügyfélszolgálati tevékenységgel összefüggő feladatokat, ennek keretében fogadja az 
ügyfeleket a megyei kormányhivatal erre kijelölt helyiségeiben. 

4. A főosztály székhelyétől eltérő helyeken területi irodát működtet. 
5. Adatszolgáltatást teljesít, szakmai anyagokat, statisztikai kimutatást készít elő. 
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6. Rendszeres (különös tekintettel az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program keretein belüli 
kötelezettségre) és eseti jellegű adatszolgáltatást teljesít, szakmai anyagokat, statisztikai kimutatásokat 
készít elő a megyei kormányhivatal, valamint a szakmai irányító miniszter részére. 

7. Együttműködik az Igazságügyi Minisztérium ellenőrzéseiben, vizsgálataiban, részt vesz az általa 
szervezett képzésekben. 

8. Az egyes szakterületeit érintően, az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában vesz részt. 

9. Az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve részt vesz az egyes szakterületek hazai és nemzetközi 
szakmai kapcsolatainak a fejlesztésében. 

10. A módszertani fejlesztéseit, az egyes szakterületekre vonatkozó sztenderdek építését illetően - előzetes 
egyeztetésre is kiterjedően - együttműködik az Igazságügyi Minisztériummal.  

11. Ellátja a megelőző pártfogó felügyelői, a pártfogó felügyelői-, a büntetőjogi-, és szabálysértési mediációs 
feladatokat.  

12. A megyei kormányhivatal illetékességi területén együttműködik a büntetés-végrehajtási bíróval, a járási 
ügyészségekkel, a megyei büntetés-végrehajtási intézettel, a rendőrséggel, a járási hivatalokkal és más 
hatóságokkal, továbbá az önkormányzatokkal, a család és gyermekjóléti szolgálatokkal, a család- és 
gyermekjóléti központokkal, az oktatási intézményekkel, a munkáltatókkal, a társadalmi és egyéb 
szervezetekkel és az állampolgárokkal. 

13. Részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében a hazai pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában. 

14. Az ügyész, a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró elrendelésére pártfogó felügyelői véleményt, 
továbbá a bíróság, a rendőrség és a gyámhatóság megkeresésére környezettanulmányt készít a felnőtt 
korú és fiatalkorú elkövetőkről. 

15. A terhelt kegyelmi kérelme alapján, a bíróság megkeresésére a pártfogó felügyelő környezettanulmányt 
készít. 

16. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. tv. foglalt határidők pontos betartásával szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka 
büntetés végrehajtását, intézkedést tesz az elítélt foglalkoztathatósági vizsgálaton történő megjelenése 
érdekében, határozatban kijelöli a munkahelyet, illetve az új munkahelyet. 

17. Végrehajtja az elkövetők pártfogó felügyeletét: ellenőrzi és segíti a jogszabályokban meghatározott, 
jogerős bírósági ítéletben elrendelt vagy megállapított, illetve az ügyészség által előírt magatartási 
szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését, továbbá végrehajtja a gyámhatóság által 
gyermekkorúak, fiatalkorúak tekintetében elrendelt megelőző pártfogó felügyeletet.  

18. Az ügyész, szabálysértési hatóság közvetítői eljárásra utaló határozata, illetve a bíróságnak a 
büntetőeljárást, szabálysértési eljárást – a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében hozott – felfüggesztő 
határozata alapján kitűzi a közvetítői megbeszélés időpontját és lefolytatja a közvetítői eljárást, okiratot 
állít ki a sértett és a terhelt közötti megállapodásról.  

19. Ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését, az eljárás befejezését követően a 
közvetítői eljárásról jelentést készít, amelyet megküld az ügyésznek, szabálysértési hatóságnak, illetve a 
bíróságnak. 

20. A jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása, a büntetőpolitikai célkitűzések végrehajtása 
érdekében gondoskodik az irodai típusú és a területi munkavégzés egyensúlyáról, különösen a 
környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények elkészítése, a helyszíni ellenőrzés lefolytatása 
területén.  

21. Együttműködik az Igazságügyi Minisztériummal a pártfogó felügyelői tevékenység nemzetközi 
szervezeteivel való kapcsolat fejlesztésében. 

22. Közreműködik a pártfogó felügyelői tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 
előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását. 

23. Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiai céljaiból eredő feladatok ellátásában. 
24. Közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozat 

megyei szintű végrehajtásában. 
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25. Vezeti a pártfogó felügyelői és szabálysértési, büntetőjogi mediációs tevékenységhez kapcsolódó 
nyilvántartásokat, a pártfogó felügyelői és mediációs tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat, 
szakmai anyagokat készít elő az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységei részére; 

26. Az osztályvezető utasítása alapján végrehajtja az Igazságügyi Minisztérium egyedi utasításait, kérésre 
jelentést, illetve beszámolót készít. 

27. Kormánymegbízott döntése alapján részt vesz az Igazságügyi Minisztérium által szervezett képzéseken, 
továbbképzéseken. 

28. Részt vesz az Igazságügyi Minisztérium által különböző (országos, regionális és helyi) szinteken 
működtetett mediációs mentori rendszerben. 

29. Együttműködik Igazságügyi Minisztérium szakmai ellenőrzéseinek lebonyolításában. 
30. Gyakorolja az áldozatsegítési eljárásban, valamint a jogi segítségnyújtási eljárásban a visszatérítendő 

tartozás elengedésével vagy mérséklésével összefüggő méltányossági jogkört. 
31. Megyei kormányhivatal illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel, a megyei 

ügyvédi kamarával, a területi közjegyzői kamarával, az önkormányzatokkal, a társadalmi és egyéb 
szervezetekkel, bíróságokkal. 

32. Az áldozatsegítési eljárásban másodfokú hatósági jogkört gyakorol. 
33. Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként első fokon jár el. Ha az áldozatnak a 

támogatást vissza kell térítenie, akkor erre kötelezi. 
34. A jogi segítségnyújtó tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat; szakmai anyagok Igazságügyi 

Minisztérium részére történő felterjesztést előkészíti. 
35. Együttműködik és szakmai irányítóként kapcsolatot tart a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával, a 

nyomozó hatósággal, az ügyészséggel, a bírósággal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, a 
konzuli szolgálattal, a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, az egészségügyi intézményekkel, az 
ifjúságvédelmi szervezetekkel, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, az alap- és szakellátást nyújtó szociális szolgáltatókkal 
és intézményekkel, a közoktatási intézményekkel, a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és a vallási 
közösségekkel. 

36. Gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, hatóságok az 
áldozatokat megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék. 

37. Gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók elkészítéséről, hozzáférhetőségéről, a 
formanyomtatványok hozzáférhetőségéről. 

 

IV. 5. Fejezet 
A Szociális és Gyámügyi Osztály bels ő munkamegosztása és feladatai 

 

1. Előkészíti és végrehajtja a kormánymegbízott ellenőrzési jogkörébe tartozó járási hivatalok és a jegyzők 
I. fokú gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, illetve a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységét vizsgáló éves felügyeleti ellenőrzési tervet.  

2. Előkészíti és megtartja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatásköröket ellátó járási hivatalok, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók számára összehívott szakmai koordinációs 
értekezletet. 

3. Előkészíti és megtartja az ágazati képzéseket, továbbképzéseket.  
4. Szervezi és megtartja a hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók képzését. 
5. Szervezi és megtartja a hivatásos gondnokok évenkénti kötelező továbbképzését. 
6. A hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók részére évente egy alkalommal munkaértekezletet tart. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi önkormányzatok, illetve az állami intézményfenntartó feladat 
ellátási kötelezettségének teljesítését.  

7. Amennyiben a helyi önkormányzat, illetve az állami intézményfenntartó a feladat ellátási 
kötelezettségének – különösen fenntartói, illetve az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepció 
elkészítésére vonatkozó feladatának – nem tesz eleget, megfelelő határidő tűzésével felszólítja a feladat 
teljesítésére. 
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8. Megyei gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátori jogkörében eljárva ellátja a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 5/A. § (1)-(5) 
bekezdésében meghatározott feladatokat, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9. § (5) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatokat valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (6) bekezdésében 
meghatározott feladatot. 

9. I. fokon dönt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 
intézmények, hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéséről, módosításáról és 
törléséről. 

10. A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság felé jelzi a hatósági ellenőrzés során tett 
megállapításait, megállapított jogszabálysértéseket. 

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

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

13. II. fokú gyámhatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal I. fokú 
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmei 
vonatkozásában valamint az ügyészség és a bíróság kivételével a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által elrendelt 
ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében. 

14. II. fokon dönt a járási hivatal hatáskörébe tartozó I. fokú szociális igazgatási hatósági ügyekben hozott 
döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek tárgyában. 

15. I. fokon dönt a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére a folyó évi hátralék erejéig 
jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezéséről.  

16. A megyei kormányhivatal ellenőrzési jogkörében legalább négyévente a kormánymegbízott által 
meghatározott éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi a települési önkormányzat jegyzője, járási hivatalok 
I. fokú gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét. 

17. A szakmai irányító miniszter utasítása alapján lefolytatott vizsgálatról összegző írásbeli jelentést készít a 
főosztályvezető részére. 

18. Teljesíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel/szolgáltatásokkal, illetve a gyámhatósági 
tevékenységgel kapcsolatos éves hatósági statisztikai jelentést.  

19. Szervezi az ágazati szakmai képzéseket, valamint a továbbképzéseket. 
20. Jogszabály alapján vezetett hatósági nyilvántartáshoz adatot szolgáltat.. 

 

 

V. Fejezet 
A Főosztály m űködése 

 

1. Cím 
Általános szabályok 

 
1.1. A Főosztály folyamatos működését a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Békés 

Megyei Kormányhivatal SZMSZ-e, jelen ügyrend és a belső szabályzatok, valamint a felettes vezető 
utasításai határozzák meg. 
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2. Cím 
Munkarend  

 
2.1. A Főosztály munkarendjét, valamint a munkahelyről munkaidőben történő eltávozás és a munkaidő 

nyilvántartásának szabályait a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg.  
 
2.2. A munkaidő nyilvántartása kézzel, osztályonként vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az 

érkezés és távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, valamint a munkából egyéb 
okból történő távollét időtartamát. 

 
3. Cím 

Ügyfélfogadás  
 

3.1. Az ügyfélfogadási idő a munkaidőben folyamatos. 

3.2. A Főosztály vezetője és valamennyi ügyintézője az országgyűlési képviselőket, a főigazgató vagy 
igazgató jelenlétében fogadhatja, amennyiben az érintett előre bejelentette látogatását. A helyi és területi 
közigazgatási szervek köztisztviselőit soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kell fogadni. 

 
 

VI. Fejezet 
Helyettesítés 

 
1.Cím 

Általános szabályok 
 

1.1. A főosztályvezető helyettesítését a főosztályvezető-helyettesi besorolású állami tisztviselő látja el az I. 
Fejezet 2. Cím 2.5 pontjában foglaltak szerint.  

1.2. Az osztályvezetőt akadályoztatása vagy tartós távolléte alatt a főosztályvezető tájékoztatása mellett az 
osztály tevékenységét munkaköri leírása vagy egyedi megbízása alapján koordináló ügyintéző is 
helyettesítheti. 

1.3. Az ügyintézők a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik egymást.  

1.4. Az akadályoztatás vagy tartós távollét megszűnését követően a helyettesítés körében tett 
intézkedésekről a helyettesítő köteles a helyettesített vezetőt, állami tisztviselőt tájékoztatni.   

 
2. Cím 

Kiadmányozás 
 
2.1. Az Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kiadmányozásról a Békés Megyei Kormányhivatal 

kiadmányozási szabályzata rendelkezik.  

2.2. A főosztályvezető-helyettes és az osztályvezető akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén a 
kiadmányozást és a szignálást a főosztályvezető tájékoztatása mellett az osztály tevékenységét 
munkaköri leírása vagy egyedi megbízása alapján koordináló ügyintéző gyakorolja.  

2.3. A TFO-on az elektronikus kapcsolattartás keretében a hivatalosan kiadmányozott irat elektronikus 
másolatának, a törvényességi felügyeleti szakügyintéző által a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén az 
érintett felé továbbítása nem tekinthető a kiadmányozási jogkör gyakorlásának. 

2.4. Az ÉO-on a főosztályvezető és az osztályvezető együttes akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén az 
osztályvezető feladatkörébe tartozó kiadmányozást - a főosztályvezető-helyettes tájékoztatása mellett – a 
az építésügyi osztály vezetőjének általános helyettesítését munkaköri leírása alapján ellátó ügyintéző 
gyakorolja. 
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2.5. A Hatósági és Oktatási Osztályon az anyakönyvi szakügyintéző és az anyakönyvi felügyelő az 
anyakönyvi igazgatási feladatok tekintetében önállóan gyakorolja a kiadmányozási jogkört. 

2.6. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör 
jogosultjának személyét és felelősségét.  

 
 

VII. Fejezet 
Együttm űködés és kapcsolattartás  

 
1.  A Főosztály a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtása esetén is biztosítja a hatékony és 

szakszerű munkavégzést, ennek érdekében az érintett szervezeti egységek vezetői egymással 
folyamatosan kapcsolatot tartanak és együttműködnek. A Főosztályvezető elsősorban az 
osztályvezetőkön keresztül tartja a kapcsolatot a főosztályon dolgozó tisztviselőkkel. 

 
2.    A TFO osztályvezető kapcsolatot tart: 

a) a szakmai irányításáért felelős Miniszterelnökségi osztályvezetőkkel, 
b) a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok és szerveik 

tisztségviselőivel, 
c) a társulási tanácsok tagjaival, munkaszervezetei munkatársaival 
d) és minden, a törvényességi ellenőrzés és felügyelet területén érintett, fentiekben nem említett 

szervvel.   
 

3. A Főosztály munkatársai tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. A feladatkörükbe tartozó, 
de más belső szervezeti egységet illetve külső szervet is érintő ügyekben a főosztályvezetőt 
folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. 

 
4. A főosztályvezető szükség szerint főosztályi értekezletet tart, amelynek célja a főosztályon belüli szakmai 

feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása. 
  
5.  Az osztály feladatkörébe tartozó szakmai ügyekben a kormánymegbízott által meghatározott körben, 

illetve esetekben a sajtó képviselőinek a Kormánymegbízotti Kabinet útján a főosztályvezető ad 
tájékoztatást, az erre vonatkozó külön szabályzat alapján.  

 
 

VIII. fejezet 
 

A vezetői ellenőrzés szabályait a Kormányhivatal más belső szabályzatai tartalmazzák. 
 

 
 
 



6. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 
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A Békés Megyei Kormányhivatal 
Pénzügyi és Gazdálkodási F őosztályának 

Ügyrendje 
 
 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. cím 
A Főosztály adatai 

 
1.1. A Főosztály megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
 
1.2. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály a Békés Megyei Kormányhivatal székhelyén működik. 

Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor. 2. 
Levelezési címe: 5601 Békéscsaba, Pf.: 250. 
A Pénzügyi Főosztály elektronikus elérhetősége: penzugy@bekes.gov.hu 
 
 

2. cím 
Az Ügyrend hatálya 

 
2.1. Az Ügyrend a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és 
munkavállalóira (a továbbiakban: munkatársak) terjed ki a teljes körű feladat- és hatáskörük ellátása 
során. 
 
2.2. Az Ügyrend a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) szabályain alapszik, 
rendelkezéseit minden esetben az SzMSz rendelkezéseivel összhangban, együttesen kell értelmezni. 
 
 

3. cím 
A Főosztály illetékessége 

 
3.1. A Főosztály által ellátandó feladatok illetékessége a BÉMKH illetékességével megegyezik. 
 
 

4. cím 
A Főosztály jogállása 

 
4.1. A Főosztály a BÉMKH szervezeti egysége. 
 
4.2. A Főosztályon belül öt osztály működik: 

a) Pénzügyi és Számviteli Osztály 
b) Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály 
c) Informatikai Osztály 
d) Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 
e) Projekt Osztály 
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4.3. A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető, helyettese a 
főosztályvezető-helyettes. 
 
 

5. cím 
A Főosztály bélyegz ői 

 
5.1. A Főosztály a bélyegző nyilvántartás szerinti bélyegzőket használja. 
 
5.2. A Magyar Államkincstár felé kizárólag a 2. számú körbélyegző használható. 
 
 

6. cím 
A Főosztály irányítása, felügyelete, vezetése 

 
6.1. A Főosztályt a főosztályvezető vezeti és ellátja annak általános képviseletét. 
 
6.2. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője a BÉMKH gazdasági vezetője, aki a BÉMKH 
pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és 
meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásáért felelős személy. 
 
6.3. A gazdasági vezető felelőssége nem érinti a BÉMKH vezetője vagy az egyes ügyekért felelős 
alkalmazottak felelősségét. 
 
6.4. A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül a BÉMKH-t 
terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés 
nem tehető. 
 
6.5. A gazdasági vezető kétévente köteles a belső kontroll rendszerek témakörben az 
államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. 
 
6.6. Az osztályokat osztályvezető vezeti és ellátja annak általános képviseletét. 
 
6.7. Az ügyintézők, ügykezelők és a munkavállalók a munkaköri leírásuk és felettes vezetőjük által 
meghatározottak szerint látják el munkakörüket. 
 
6.8. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között – 
tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 
 
 

II. fejezet 
Szervezeti felépítés 

 
1. cím 

A Főosztály szervezete, személyi állománya 
 
1.1. A Főosztályon belül öt osztály működik. 
 
1.2. Az SzMSz által meghatározott létszám megoszlását az Ügyrend 1. számú függeléke tartalmazza. 
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2. cím 
A bels ő munkamegosztás 

 
2.1. A főosztályvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, valamint a felettes vezetők 
utasításainak megfelelően 

a) a kormánymegbízott, a főigazgató, illetve az igazgató irányításával vezeti a Főosztályt, 
biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi és 
ellenőrzi a Főosztály feladatainak végrehajtását; 

b) meghatározza a Főosztály munkatársainak feladatait a munkaköri leírással összhangban; 
c) a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott nevében és megbízásából 

gyakorolja a részére a jogszabályokban, a BÉMKH Kiadmányozási Szabályzatában, valamint 
más belső szabályzatban megállapított kiadmányozási jogot; 

d) jóváhagyásra előkészíti a Főosztály ügyrendjét; 
e) meghatározza a Főosztály éves munkatervét; 
f) kézjegyével ellátja a Főosztály által készített és a kormánymegbízott vagy a főigazgató által 

kiadmányozandó ügyiratokat és az irattárba helyezendő ügyiratokat; 
g) tagja a Békés Megyei Államigazgatási Kollégiumnak; 
h) megállapítja és jóváhagyásra a kormánymegbízott elé terjeszti a Főosztály munkatársainak 

munkaköri leírását; 
i) gyakorolja a Főosztály állami tisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tekintetében az 

átruházott munkáltatói jogokat, részt vesz a kormánymegbízott munkáltatói döntéseinek 
előkészítésében, gondoskodik a munkafegyelem betartásáról; 

j) javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 
meghozatalára; 

k) kezdeményezi a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét; 

l) a BÉMKH több szervezeti egységét érintő feladatellátás esetén biztosítja a hatékony és 
szakszerű együttműködést; 

m) szükség szerint értekezletet tart a Főosztály munkatársai részére a feladatok végrehajtásának 
értékelése és a soron következő feladatok meghatározása céljából; 

n) gazdasági intézkedéseket hoz; 
o) irányítja a költségvetési tervezéssel, előirányzat felhasználással, a hatáskörébe tartozó 

előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat; 
p) gondoskodik a BÉMKH fenntartásával, működetésével, beruházásokkal kapcsolatos feladatok 

ellátásáról; 
q) irányítja a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos teendőket; 
r) elősegíti a belső kontroll rendszer, a FEUVE rendszer, az ellenőrzési nyomvonal, 

kockázatelemzés, kockázatkezelési rendszer működését, folyamatba épített előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzést végez; 

s) irányítja a leltározás végrehajtását; intézkedik a selejtezési eljárás lefolytatásáról a kijelölt 
Selejtezési Bizottság útján; 

t) ellátja a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztállyal közösen a munkaerő 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat; 

u) irányítja a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel és 
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat; 

v) figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek teljesülését, az előirányzatok alakulását; 
w) ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat, a pénzügyi fedezet meglétét, a teljesítést szakmailag 

igazolja a vonatkozó jogszabályok, valamint a gazdálkodási szabályzatról és a beszerzések 
rendjéről szóló, mindenkor hatályos vezetői utasítás alapján. 

x) koordinálja a Főosztály informatikai feladatait; 
y) beszámol a kormánymegbízottnak, értékeli a szakmai munkát a Főosztályt érintő területen; 
z) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott, illetve a főigazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a hatáskörébe utal. 
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2.2. A főosztályvezető munkáját főosztályvezető-helyettes segíti, aki feladatai körében: 

a) a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesíti a főosztályvezetőt, 
illetve jogkörében jár el; 

b) a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a szerv vezetője nevében és megbízásából 
gyakorolja a kormánymegbízott által részére a Kiadmányozási Szabályzatban és más belső 
szabályzatban átruházott kiadmányozási jogot; 

c) gondoskodik a Főosztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes 
ellátásáról, a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető utasításának 
végrehajtásáról; 

d) közreműködik a Főosztályon dolgozó munkatársak feladatainak meghatározásában; 
e) javaslatot tesz a Főosztály működését érintő személyzeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára; 
f) összeállítja a Főosztály éves munkatervi javaslatát és beszámolóját; 
g) a BÉMKH működésével kapcsolatos szerződések előkészítésében közreműködik; 
h) közreműködik a belső kontroll rendszer, a FEUVE rendszer, az ellenőrzési nyomvonal, 

kockázatelemzés, kockázatkezelési rendszer működtetésében; 
i) a kincstári vagyonnal kapcsolatos szerződések előkészítésében részt vesz; 
j) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a felettes vezetője állandó vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal; 
k) ellátja a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály vezetését. 

 
2.3. Az osztályvezető a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek, valamint a felettes vezetők 
utasításainak megfelelően ellátja az osztály vezetését, amelynek keretében 

a) megszervezi az Osztálya működését az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben, 
b) biztosítja a BÉMKH szervezeti egységeivel, a járásokkal való ügyviteli együttműködést, 
c) meghatározza az Osztálya munkatársainak feladatait és a munkaköri leírásra vonatkozó 

javaslatában rögzíti azokat, 
d) kezdeményezi az Osztálya munkavégzése tárgyi és személyi feltételei biztosításához 

szükséges intézkedések megtételét, 
e) személyesen beszámol a kormánymegbízottnak, főigazgatónak, igazgatónak, 

főosztályvezetőnek az Osztálya tevékenységét érintő kérdésekben, 
f) ellenőrzi az iratkezelés, irattárazás, a bizonylatkezelés szabályainak betartását az Osztály 

munkatársai vonatkozásában, 
g) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott, illetve a főigazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a hatáskörébe utal. 
h) közreműködik a BÉMKH működéséhez jogszabály által előírt pénzügyi szabályzatok 

elkészítésében, gondoskodik azok naprakész állapotban tartásáról; 
i) közreműködik a belső kontroll rendszer, a FEUVE rendszer, az ellenőrzési nyomvonal, 

kockázatelemzés, kockázatkezelési rendszer működtetésében; 
 
2.4. A Főosztály ügyintézőinek feladatai: 

a) a Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése és figyelemmel kísérése, 

b) ellátják munkaköri leírás és a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, illetve az 
osztályvezető utasítása szerinti feladatokat, 

c) ellátja az ügyirat és bizonylat kezeléssel összefüggő feladatokat az ügyintézés folyamatában, 
d) a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a BÉMKH állandó 

és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért. 
 
2.5. A Főosztály vezetőinek, valamint az ügyintézőknek feladatai: 
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a) naprakészen tájékozódnak a megjelenő jogszabályokról, megismerik azok tartalmát, 
önképzés keretében tanulmányozzák a munkakörükhöz kapcsolódó szakirodalmat, 
tájékoztatókat; 

b) közreműködnek a jogszabály-tervezetek véleményezésében; 
c) javaslatot adnak a BÉMKH éves munkatervéhez és ellenőrzési tervéhez; 
d) részt vesznek a munkakörük ellátásához kapcsolódó képzésen, továbbképzésen. 

 
 

III. fejezet 
A Főosztály feladatköre 

 
1. cím 

A Főosztály feladatai szervezeti egységenként 
 
 

1.1. A Főosztály az alaptevékenységeként ellátott feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 10.) Korm. rendelet, a megyei 
kormányhivatalokra vonatkozó hatályos jogszabályok, az SzMSz, a jelen Ügyrend, a belső 
szabályzatok, valamint a kormánymegbízott, a főigazgató, igazgató és a főosztályvezető utasításai 
alapján látja el. 
 
1.2. A Főosztály a Békés Megyei Kormányhivatal gazdasági szervezete. Az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 9. §-a alapján a gazdasági 
szervezet a költségvetési szerv a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának (együtt gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, 
adatszolgáltatási, beszámolási, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért és a vagyon használatával, 
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős, a gazdasági vezető közvetlen vezetése alá 
tartozó szervezeti egység. 
 
1.3. A Főosztály valamennyi szervezeti egysége köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer 
kialakításáról, mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok kidolgozásáról, melyek alapján a 
BÉMKH érvényesítheti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 
 
1.4. Közreműködik a BÉMKH informatikai tevékenység összehangolása érdekében végzett 
feladatainak ellátásában, ennek érdekében: 

a) kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak egységes 
program szerinti ellátását; 

b) informatikai szempontból ellenőrzi a központi közszolgálati nyilvántartás adatainak védelmére 
vonatkozó szabályok érvényesülését; 

c) a Békés Megyei Államigazgatási Kollégiummal összehangoltan közreműködik a BÉMKH 
szervezeti egységeinek, járási hivatalainak informatikai fejlesztésének összehangolásában; 

d) biztosítja a BÉMKH számítástechnikai eszközeinek jogtisztaságát. 
 
 
1.5. Pénzügyi és Számviteli Osztály 

a) Gondoskodik a BÉMKH-t illető bevételek beszedéséről, teljesíti a fizetési kötelezettségeket, 
figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások és bevételek alakulását. 

b) Vezeti a BÉMKH előirányzat-felhasználási keretszámláját, egyéb kincstári számláit, valamint 
az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat. 
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c) Gondoskodik a BÉMKH valamennyi számláján keresztül teljesítendő pénzforgalom 
szabályszerű lebonyolításáról, a feladat elvégzéséhez használja az ELECTRA rendszert. 

d) Kezeli a BÉMKH pénztárát, koordinálja pénzkezelő helyeit, gondoskodik a készpénz 
kifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről. 

e) Vezeti az analitikus nyilvántartásokat. A követelésekről és kötelezettségekről az analitikus 
nyilvántartást negyedévente egyezteti a főkönyvi könyveléssel. A sajátos elszámolások 
főkönyvi számlacsoport analitikus nyilvántartását vezeti, gondoskodik a folyamatos 
rendezéséről, havonta egyezteti a főkönyvi könyveléssel. 

f) A Forrás.net rendszerben rögzíti a BÉMKH működési költségvetésébe tartozó dologi és 
felhalmozási kiadások körébe tartozó kötelezettségvállalásokat, összefogja a BÉMKH 
kötelezettségnyilvántartását. 

g) Ellátja az ügygondnokokkal, eseti gondnokokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat, 
analitikus nyilvántartást vezet, egyeztetést végez a járási hivatalokkal. 

h) Analitikus nyilvántartást vezet a mobil telefon előfizetéshez tartozó költségekről az 
idevonatkozó szabályzat szerint. 

i) Ellátja a számlareklamációkkal, egyenlegközlőkkel kapcsolatos feladatokat. 
j) Gondoskodik a könyvvezetéssel és egyéb pénzügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos 

feladatokról. 
k) Ellátja a BÉMKH költségvetésének előirányzatai tekintetében a könyvvezetéssel és az 

adatszolgáltatással (havi, negyedéves, féléves, éves, eseti) kapcsolatos feladatokat. 
l) Koordinálja és összeállítja az időközi költségvetési jelentést, az időközi mérlegjelentést és az 

éves költségvetési beszámolót, rögzíti a KGR K11 rendszerben. 
m) Folyamatosan adatot szolgáltat a vezetés részére, a szervezeti egységeket és a járási 

hivatalokat rendszeresen tájékoztatja a kiadásaik és bevételeik és egyéb mutatószámaik 
alakulásáról. 

n) Előkészíti az irányítószervi előirányzat-módosításokat, előkészíti és a Magyar 
Államkincstárnál átvezetteti az intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokat. 

o) A főkönyvi könyvelésbe történő feladás előtt ellenőrzi a feladandó tételek helyességét. Az 
ellenőrzött és hibátlan állományok esetén elvégzi a főkönyvi könyvelésbe a feladást, a nyitás 
és zárás feladatait, az általános költségek felosztását, elvégzi az analitikus nyilvántartások és 
a főkönyvi könyvelés adatainak egyeztetését, zárlati munkák előtti ellenőrzéseket. A főkönyvi 
feladás feladata kiterjed mind a pénzügyi számvitel, mind a költségvetési számvitel területére, 
a pénzforgalmi adatok, a kötelezettségvállalások, a követelés, a kötelezettségek és a 
nyilvántartási számlák feladására is. 

p) Részt vesz a Forrás.net program törzsadatainak kialakításában. 
q) A vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve közreműködik a BÉMKH számviteli 

politikájának kialakításában, előkészíti a BÉMKH pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos 
feladatkörébe tartozó szabályzatait, valamint a kormánymegbízott intézkedéseit. 

r) Egyezteti a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott előirányzat-felhasználási keret 
kiadásának és bevételének alakulásáról szóló tájékoztató jelentést a BÉMKH számviteli 
nyilvántartásával, elvégzi a szükséges korrekciókat. 

s) Biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek bevallását és 
befizetését (áfa, rehab. hozzájárulás, cégautó adó, cégtelefon). Figyelemmel kíséri az 
adófolyószámla forgalmát, az egyes részbevallások és befizetések alakulását (MEP, NFA, 
KH, szociális ellátások). 

t) Koordinálja a BÉMKH statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét, gondoskodik a Főosztályt 
érintő statisztikai jelentések elkészítéséről és továbbításáról. 

u) Jelentést készít a központosított bevételek negyedéves összesítéséről Földművelésügyi 
Minisztérium és a Magyar Államkincstár felé; 

v) Rögzíti az illetmény-gazdálkodás és a lakásalap elszámolás körén kívüli vegyes könyvelési 
tételeket. 
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1.6. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály  
a) Ellátja a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, 

hasznosításával kapcsolatos feladatokat, a tárgyi eszköz állományváltozások számviteli 
rendezését. 

b) Vagyongazdálkodási ügyekben lebonyolítja a vagyon átadás-átvételeket, ingatlanok 
birtokba adási ügyleteit, adatszolgáltatásokat teljesít a felügyeleti szerv felé. 

c) A vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve előkészíti a BÉMKH 
vagyonkezeléssel, gazdálkodással, beszerzéssel kapcsolatos szabályzatait, valamint a 
kormánymegbízott intézkedéseit, gondoskodik azok naprakész állapotban tartásáról. 

d) Ellátja a BÉMKH ingó- és ingatlanvagyonának kezelését, az ingó- és ingatlanvagyon 
kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával összefüggő feladatokat, 
teljesíti az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

e) Ellátja a BÉMKH ingó- és ingatlanvagyonának kezelésével, állagmegóvásával, 
karbantartásával összefüggő feladatokat. Ellátja a BÉMKH működésével összefüggő 
beszerzési, karbantartási, felújítási feladatokat, gondoskodik az üzemeltetéshez szükséges 
feltételek biztosításáról. 

f) Gondoskodik a közbeszerzési eljárások előkészítéséről, lebonyolításáról. 
g) Ellátja a BÉMKH működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon védelmével kapcsolatos 

feladatokat. 
h) Gondoskodik az épületüzemeltetési feladatok ellátásáról. Kimutatást készít a szervezeti 

egységek, a járási hivatalok által havonta leolvasott közüzemi mérőóra állásokról (víz, 
áram, gáz). A BÉMKH székhely épületében működő szervezeti egységek vonatkozásában 
elvégzi az érintett épületek esetén a mérőórák leolvasását, mely alapján a közüzemi 
számlák teljesítésigazolását elvégzi. A továbbszámlázandó közüzemi díjakat a számlákon 
szakmailag leigazolja. 

i) Elvégzi a biztosítási kárrendezéssel kapcsolatos feladatokat. 
j) A szerződésekről, megállapodásokról nyilvántartást vezet, melyet beszkennel és archiválja 

azokat. 
k) Üzemelteti a kormányhivatali gépjárműveket, biztosítja a járművek és egyéb hivatali 

eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges feltételeket, felügyeli a szükséges 
nyilvántartások vezetését. 

l) Folyamatosan ellenőrzi a gépjárművek használatát, a fogyasztását, műszaki állapotát. 
m) Megszervezi a heti gépjárműigények alapján a szállítási feladatokat. 
n) Kapcsolatot tart a BÉMKH tűzvédelmi megbízottjával, ellátja az ehhez tartozó feladatokat. 
o) Ellátja a Főosztályt érintő jogi feladatokat. 
p) Kezeli azokat az e-mail fiókokat, amelyek az Osztály feladatellátásához közvetlenül 

kapcsolódnak. 
 
 

1.7.  Informatikai Osztály 
a) Szervezi a Kormányhivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátását. Ennek keretében 

gondoskodik a Kormányhivatal szervezeti egységei és járási hivatalai számítógépes 
fejlesztési-, és védelmi tervének kidolgozásáról, valamint közreműködik annak 
megvalósításában. Működteti a Kormányhivatal szervezeti egységei és járási hivatalai 
számítógépes informatikai rendszerét, végzi annak folyamatos karbantartását, szakmai 
segítséget nyújt a rendszerek felhasználóinak. 

b) Ellátja a választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatokat. 
c) Az informatikai feladatok körében ellátja a fővárosi és megyei kormányhivalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott egyes 
ellenőrzési feladatokat. 

d) Módszertani segítséget nyújt az önkormányzatoknak feladataik informatikai ellátásához. 
e) Ellátja az anyakönyvi rendszerben a (ASZA) az anyakönyvvezetők felhasználói jogosultság és 

autentikációs kártya ellátásával kapcsolatos feladatokat. 
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f) Részt vesz az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott, az 
elektronikus úton történő kapcsolattartáshoz történő informatikai, technikai feltételek 
kialakításában és az elektronikus ügyintézési rendszer működtetésében.. 

g) Biztosítja az ügyfélszolgálatok /ideértve a kormányablakokat/ informatikai folyamatainak a 
működtetését az ügyfélszolgálatok informatikai támogatásával. 

h) Ellátja a szervezeti egységek és járási hivatalok tekintetében az informatikai és 
kommunikációs üzemeltetési feladatokat, melynek keretében gondoskodik a központi 
üzemeltetésű szakrendszerek esetében a helyi üzemeltetési feladatok ellátásáról is a 
szakrendszer központi üzemeltetője által kiadott utasítások figyelembe vételével. Ennek 
érdekében együttműködik a szervezeti egységek szakmai irányító szerveinek informatikai 
szervezeti egységeivel. 

i) Közreműködik a Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységben, az 
ehhez kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokban. 

j) Rendszergazdaként üzemelteti a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi 
számítógépes rendszerét, elvégzi a területi nyilvántartás adatainak feldolgozását. 

k) Ellátja a helyi népesség-nyilvántartási számítógépes rendszerek felügyeletét, biztosítja a 
karbantartó állományokat. 

l) Ellátja a Kormányhivatal interneten - adatszolgáltatóként és felhasználóként - történő 
megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatokat. 

m) Üzemelteti az okmányirodai számítógépes hálózat területi informatikai rendszerét. 
n) Közreműködik a Kormányhivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az 

oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat. 
o) Felügyeli és karbantartja a Kormányhivatal számítástechnikai eszközeit és a helyi hálózatot. 
p) Ellátja a Kormányhivatal ügyiratkezelő rendszerének informatikai,- rendszergazdai 

felügyeletét, üzemeltetését. 
q) Ellátja a számítógépes személyzeti nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai 

feladatokat. 
r) Közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében, végzi az adatszolgáltatást az 

egységes közadatkereső rendszer számára. 
s) Gondoskodik a hivatali kapuval kapcsolatos adminisztrációs feladatok végrehajtásáról, 

elkészíti a szükséges elektronikus űrlapokat, valamint segítséget nyújt a hivatali kapu 
ügyintézőinek. 

t) Üzembe helyezi a pénzügyi, gazdálkodási rendszereket és felügyeli működésüket. Az 
ügyintézők részére rendszeres informatikai támogatást biztosít a napi feladatok során. 
Közreműködik az adatszolgáltatások készítésében, továbbításában. 

u) Az informatikai, irodatechnikai, vezetékes telefon tárgyú beszerzések esetén ellátja a 
beszerzési, valamint a közbeszerzési szabályzatokban foglalt, Informatikai Osztályra 
vonatkozó feladatokat. 

 
 
1.8. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 

a) Gondoskodik a szociális és gyámügyi ellátások (ápolási díj, időskorúak járadéka, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 
gyermektartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás, természetben nyújtott 
családtámogatás) kifizetéséhez szükséges fedezet igényléséről és azok kiutalásáról, főkönyvi 
könyveléséről. 

b) Vezeti a BÉMKH szociális és gyámügyi ellátások kincstári számláit, valamint az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatásokat. 

c) A megelőlegezett gyermektartásdíjak kötelezettek által meg nem fizetett összegének 
nyilvántartása és behajtásra átadása az állami adó- és vámhatóság részére a jogszabályban 
meghatározottak szerint. 

d) Vezeti az illetmény-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, tartja a kapcsolatot az 
illetményszámfejtést végző Magyar Államkincstárral. Gondoskodik az intézményi kifizetések 
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számfejtéséről (közlekedési költségtérítés, megbízási díj, jubileumi jutalom, stb.) a Magyar 
Államkincstár erre a célra fejlesztett programjával. 

e) Rögzíti az illetmény-gazdálkodással kapcsolatos vegyes könyvelési tételeket. 
f) Ellátja a Lakásalap kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
g) A Forrás.net rendszerben rögzíti a személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 

érintő kötelezettségvállalásokat. 
h) Vezeti a BÉMKH európai uniós célelszámolási számláit, devizaszámláit, valamint az ezzel 

kapcsolatos nyilvántartásokat 
i) Feladásokat készít az európai uniós forrásokból finanszírozott programokhoz kapcsolódó 

kötelezettségvállalások Forrás.net rendszerben történő rögzítéséhez a Pénzügyi és Számviteli 
Osztály részére, és folyamatosan nyomon követi, szükség esetén módosításokat kér a 
kötelezettségvállalások állományának naprakészsége érdekében.  
 

 
1.9. Projekt Osztály  

a) A Kormányhivatal uniós és hazai pályázati forrásokkal támogatott projektjeinek megvalósítása, 
a szakmai és európai uniós programok tervezésével, menedzselésével, pénzügyi 
lebonyolításával, és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése, részvétel a 
közbeszerzési, ajánlatkérési eljárásokhoz kapcsolódó feladatokban.  

b) Pályázatok előkészítése, a megvalósulás, fenntartás segítése, koordinálása, a projektek 
előkészítése, tevékenységek ütemezése. 

c) A Kormányhivatal uniós és hazai pályázati forrásokkal támogatott projektjeinek  
megvalósításához szükséges beszerzési eljárások lefolytatása. 

d) A megvalósítás szakaszában a megvalósításban közreműködők tevékenységének 
támogatása. 

e) Részvétel a projekt támogatási szerződései aláírásához szükséges dokumentumok 
előállításában.  

f) Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, koordinációs bejárásokon és egyeztető tárgyalásokon. 
g) Projekt menedzsment tevékenységének koordinálása. 
h) Elektronikus és postai levelezés folyamatos figyelése. 
i) Irányító és közreműködő hatóságokkal folyamatos kapcsolattartás. 
j) Projekt dokumentáció vezetése, nyilvántartása, ellenőrzése. 
k) Számlaforgalom, számlakezelés projekt előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése. 
l) A projektekben résztvevők felkészítése az ellenőrzések zavartalan lefolyása érdekében. 
m) Projektekben vállalt indikátorok teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése, ha kell 

korrekciók kezdeményezése. 
n) A projekt költségvetésnek és ütemezésnek megfelelő projekt végrehajtás koordinálása és 

ellenőrzése. 
o) Számlák mögött lévő fizikai teljesítések ellenőriztetése. 
p) A szakmai tevékenységek megvalósításával kapcsolatos dokumentációk gyűjtése, 

rendszerezése, nyilvántartása, igény esetén rendelkezésre bocsátása. 
q) A szakmai feladatok tervezett időbeni ütemezése szerinti, megfelelő minőségben való 

megvalósulásának figyelemmel kísérése. 
r) Részvétel a pályázói felelősségi körbe tartozó tevékenységek szervezésében. 
s) Részvétel a hatósági eljárásokkal kapcsolatos tevékenységekben. 
t) Kapcsolattartás a projekt megvalósításában, projekt lebonyolításában résztvevő 

intézményvezetőkkel, szakmai vezetőkkel, szervezetekkel, engedélyezési eljárásokban 
közreműködő hatóságokkal, szakhatóságokkal. 

u) A BÉMKH hazai forrásból finanszírozott projektjei esetében vezeti az analitikus 
nyilvántartásokat, és azokhoz kapcsolódó számlák könyvelését a Forrás NET rendszerben  

v) Feladásokat készít a hazai és uniós forrásokból finanszírozott programokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások Forrás NET rendszerben történő rögzítéséhez a Pénzügyi és 



12 
 

Számviteli Osztály részére, és folyamatosan nyomon követi, szükség esetén módosításokat 
kér a kötelezettségvállalások állományának naprakészsége érdekében.  

 
 

2. cím 
A Főosztály feladatai tevékenységenként 

 
 

2.1. A költségvetési tervezéssel összefügg ő feladatok 
 
2.1.1. Elemi költségvetés 

(1) Az elemi költségvetés összeállításakor az irányító szerv által meghatározott az intézményre 
vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 
 
(2) Elemi költségvetés: a bevételeket és a kiadásokat részletes jogcímenként tartalmazó, a 
foglalkoztatottak létszámára és összetételére kiterjedő költségvetés. 
 
(3) A BÉMKH elemi költségvetését az államháztartásért felelős miniszter rendeletében kiadott 
nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével, illetve a Magyar Államkincstár által közreadott 
számítástechnikai program segítségével készíti el és elektronikus úton is benyújtja. 
 
(4) A végleges költségvetés összeállításáért és az irányító szerv részére határidőre történő 
megküldéséért a gazdasági vezető a felelős. 
 
(5) Az elemi költségvetést a Kormánymegbízott (tartós távollétében a Főigazgató) és a 
Főosztályvezető (mint gazdasági vezető) írja alá. 

 
2.1.2. Előirányzat-módosítás 

(1) Az elemi költségvetés előirányzatait a BÉMKH Gazdálkodási Szabályzatában meghatározott 
módon lehet módosítani. 
 
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások elrendelésére a kormánymegbízott, 
vagy az általa írásban felhatalmazott, a BÉMKH állományában lévő személy jogosult. Az 
előirányzat módosítást a gazdasági vezető, vagy az általa írásban kijelölt, a BÉMKH 
alkalmazásában álló személy, mint pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. 

 
 
 
2.2. Az intézményüzemeltetési, fenntartási, m űködési feltételek biztosításához kapcsolódó 
feladatok 
 

(1) A BÉMKH költségvetési előirányzata alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra 
használható fel. 
 
(2) Az éves költségvetésben tervezett, illetve jóváhagyott eszközök beszerzésre vonatkozó 
szabályzatokban rögzített szabályok szerinti beszerzéséért, az évente rendszeresen ismétlődő 
fenntartási, karbantartási feladatok előkészítéséért, végrehajtásáért a Beszerzési, Beruházási és 
Üzemeltetési Osztály vezetője felelős. 
 
 

2.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 
2.3.1. A vagyongazdálkodás alapvető követelményei 
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(1) A BÉMKH kezelésében levő vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 
(2) A BÉMKH kezelésében lévő vagyontárgyak a Magyar Állam tulajdonát képezik. A BÉMKH 
köteles a rábízott állami vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét 
megőrizni, védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni. Éves vagyongazdálkodási tervet kell 
készíteni, melyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) részére kell megküldeni. A 
vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki végrehajtását értékelni kell, mely része 
az éves költségvetési beszámolónak. A vagyontárgyakat, azok változásait a Beszerzési, 
Beruházási és Üzemeltetési Osztály tartja nyilván. 
 
(3) A vagyonnal való gazdálkodás során a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és végrehajtására kiadott 254/2007. (X. 4.) 
Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
 

2.3.2. A vagyon nyilvántartása 
(1) A BÉMKH eszközeit és forrásait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Kormányrendelet, a számlarend, valamint a bizonylati rend és bizonylati album előírásai szerint kell 
nyilvántartani. 
 
(2) A vagyon nyilvántartásáért a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály vezetője felelős. 
 
(3) A vagyon védelméről a tárgyi eszközt használó munkahelynek kell gondoskodni. A 
munkahelynek a tárgyi eszközökért való felelőssége a gondos használatra, továbbá a belső 
őrzésre és tárolásra terjed ki. A munkahelyre kihelyezett különösen nagy értéket képviselő tárgyi 
eszközökért az ezzel megbízott személy felel. 
 
(4) Az ingó vagyont a BÉMKH alapfeladatinak ellátásához kell felhasználni. Az eredményes, illetve 
hatékony működést már kevésbé szolgáló, a feleslegessé váló, valamint az elhasználódott 
vagyontárgyak hasznosíthatóak. A hasznosításkor az érvényes jogszabályok alapján, valamint a 
selejtezésről szóló belső szabályzatban rögzítettek szerint kell eljárni. 
 
 

2.4. Munkaer ő és illetménygazdálkodás 
(1) A munkaerő-gazdálkodás feladatainak kijelölése során a BÉMKH-nak azt az alapvető célt kell 

figyelembe venni, hogy az alapító okiratban megjelölt tevékenységek ellátásához a megfelelő 
szakképzettségű és összetételű munkaerő (létszám) rendelkezésre álljon. 

 
(2) A munkaerő-gazdálkodás általános feladatai: 

a) a hivatal működéséhez szükséges munkaerő kereslet megtervezése figyelembe véve az 
engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatának mértékét, 

b) a szükséges létszám felvétele, foglalkoztatása, 
c) a munkaerő továbbképzése. 

 
(3) A BÉMKH részére megállapított személyi juttatási előirányzatból kell biztosítani az állami 

tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) szerinti illetményeket, valamint 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján foglalkoztatottak munkabérét, 
valamint a jogszabályok alapján a munkavállalókat megillető juttatásokat. 

 
(4) Létszám személyi juttatás előirányzat nélkül nem tervezhető. Az átmenetileg be nem töltött 

álláshelyekre jutó előirányzatot az érintett álláshely tényleges személyi juttatásai alapján kell 
tervezni. 
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(5) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az 
álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A személyi juttatások előirányzatának 
átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 

 
(6) A számviteli nyilvántartásokban kell megoldani a külső és belső információs igényekhez 

szükséges illetmény kiadások tagolását. 
 
(7) A nyilvántartásokat olyan tartalmúvá kell tenni, hogy az adatot szolgáltasson a létszám 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó illetménykötelezettség vállalhatóságára, az illetmény megtakarítás 
felhasználására, a feladatellátás összetevői szerinti tényleges létszám foglalkoztatására. A 
nyilvántartások vezetéséről a gazdasági vezető a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 
Főosztállyal együttműködve gondoskodik. 

 
(8) A rendszeres személyi juttatások számfejtése központosított illetményszámfejtés körében 

történik. 
 
(9) A nem rendszeres juttatások (pl.: jutalom, célfeladat díjazása, megbízási díj, szolgálati idő 

elismerése, szociális juttatások) feladása, számfejtése, nyilvántartása a Támogatási és 
Bérgazdálkodási Osztály feladata, melyhez a Magyar Államkincstár által fejlesztett és 
rendszeresített KIRA programot kell használni. 

 
 

2.5. A költségvetés végrehajtásával összefügg ő feladatok 
 
Gazdálkodási jogkörök alapvető rendező elveit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) és az Ávr. rögzítik, melyet a BÉMKH-ra vonatkozóan a Gazdálkodási Szabályzat tartalmaz. 
 
 

2.6. Pénzellátási feladatok 
(1) A BÉMKH működésének feltételeit biztosító pénzellátást az irányító szerv által a Magyar 
Államkincstáron keresztül megnyitott támogatási keret és a saját bevételek figyelembe vételével 
kell megszervezni. 
 
(2) A fizetőképesség biztosítása érdekében a mindenkori kiadások teljesítése és a bevételek 
beszedése között összhangot kell teremteni. 
 
(3) Általános elvként érvényesítendő az, hogy kiadás teljesítése a befolyó bevételek, illetve 
támogatási előirányzati keret lebontásának arányában engedélyezhető. 
 
(4) A kiadások fedezetét részben biztosító saját bevétel beszedése a Pénzügyi és Számviteli 
Osztály feladata. A bevételi hátralékok törlésére csak az érvényes jogszabályok, valamint a 
szervezeti egységek, illetve a járási hivatal vezetőjének felterjesztése alapján a kormánymegbízott 
engedélyezését követően lehet intézkedni. 
 
(5) A számlák feletti rendelkezési jogosultságra az érvényes jogszabályokban, valamint a 
Pénzkezelési szabályzatban foglaltak az irányadóak. 
 
(6) A számlák felett rendelkezni az arra jogosultnak a pénzgazdálkodás körében előírt, 
záradékokkal ellátott bizonylatok, utalványozási rendelkezések alapján, a kijelölt fizetési mód 
alkalmazásával lehetséges. A számlaműveleteknél a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályi 
előírások az irányadóak. 
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(7) A készpénz kezelése a pénzkezelő-helyeken, és a pénztáron keresztül a teljes anyagi 
felelősséggel tartozó pénzkezelő és pénztáros, illetve a kijelölt helyettesek alkalmazásával a 
Pénzkezelési szabályzat előírásai alapján történik. 
 
 

2.7. Közérdek ű adatok közzététele 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. 
melléklet III/4. pontjának előírása szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő -  ötmillió forintot elérő 
vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint 
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő 
felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, 
valamint az említett adatok változásait, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a 
minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével 
közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A szerződés értéke alatt a 
szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, 
ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb 
összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra 
kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét 
kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét egybe kell számítani. 
A fenti adatok közzétételéért a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály vezetője a felelős. 
 
 

2.8. Számviteli nyilvántartások vezetése 
(1) A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben meghatározott alapelveket, 
valamint a tételes előírásokat. 
 
(2) Minden gazdasági eseményről, mely az intézmény eszközeinek, illetve forrásainak állományát 
megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. 
 
(3) A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat 
bejegyezni. 
 
(4) A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési 
határidőig olvashatók legyenek. 
 
(5) A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 168. §-ának előírása szerint 
szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni: 

a) a készpénz kezeléséhez, 
b) más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó 

bizonylatokat, 
c) minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a 

nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy 
d) amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. 

 
(6) A BÉMKH pénztáros tartja nyilván és kezeli a szigorú számadású nyomtatványokat a 
pénzkezelési és a bizonylati szabályzatban leírtak szerint. 
 
(7) A szigorú számadású nyomtatványok körét a bizonylati szabályzat rögzíti. 
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(8) A felhasználó köteles a nyomtatványokkal – beleértve a rontott példányokat is – elszámolni. 
 
(9) A számviteli nyilvántartások vezetéséhez a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a 
számlarend, valamint a bizonylati rend és bizonylati album tartalmaz. 
 
(10) A könyveléshez a Forrás.net integrált könyvelési programot kell alkalmazni. A földhivatali 
követelések és bevételek nyilvántartására az erre biztosított számlázó programot kell alkalmazni. A 
járási hivatalok által kirótt eljárási bírságok és befizetések nyilvántartására rendszeresített 
nyilvántartó programba új előírás már nem vehető fel. A bírság előírásokat a Forrás program HPB 
moduljába kell felvezetni. Az elkülönült rendszerekben nyilvántartott követelésekre befolyt 
bevételek összesített feladással kerülnek könyvelésre a Forrás SQL programba a bevétel napján, a 
követelésállomány változása negyedévente kerül feladásra. 
 
 

2.9. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez ka pcsolódó feladatok 
 
2.9.1. Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról 

A BÉMKH az elismert tartozásállományról – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó 
napi állapotának megfelelően, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig az Ávr. által meghatározottak 
szerint adatszolgáltatást köteles teljesíteni. 
Az adatszolgáltatásért és határidőre történő továbbításáért a Pénzügyi és Számviteli Osztály 
vezetője felelős. 
 

2.9.2. Időközi mérlegjelentés 
A BÉMKH az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat adataiból 
összeállított mérlegjelentést kell készíteni az Ávr. által meghatározottak szerint. 
Az adatszolgáltatás elkészítésért és határidőre történő továbbításáért a Pénzügyi és Számviteli 
Osztály vezetője felelős. 
 

2.9.3. Időközi költségvetési jelentés 
A kormányhivatal az Áht. 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti időközi költségvetési jelentést 
készít az egységes rovatrend rovatai eredeti és módosított előirányzatairól, azok teljesítéséről, 
valamint a követelésekről, kötelezettségvállalásokról és más fizetési kötelezettségek adatairól a 
főkönyvi kivonat költségvetési számviteli számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó 
nyilvántartásokból. 
Az adatszolgáltatás elkészítésért és határidőre történő továbbításáért a Pénzügyi és Számviteli 
Osztály vezetője felelős. 
 

2.9.4. Adatszolgáltatás a várható kiadások és bevételek alakulásáról 
Az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerint a Hivatal bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról 
(előrejelzés) havonta adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató 
rendszerben (KGR-K11). Az előrejelzést tárgyhónap, valamint a tárgyév egésze bontásban kell 
megadni. 
Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a Pénzügyi és Számviteli 
Osztály vezetője felelős. 

 
2.9.5. A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok 

(1) A BÉMKH az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.) előírásai szerint éves beszámolót 
köteles készíteni. 
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(2) Az éves költségvetési beszámolót az Áhsz., a BÉMKH Számviteli politikája és ehhez 
kapcsolódó belső szabályzatai szerint kell elkészíteni. A beszámoló részeit az Áhsz. 6. § (2) 
bekezdése tartalmazza. 
 
(3) Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból – az év végi, december 31-i fordulónapot 
figyelembe véve – kell elkészíteni. 
A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következőket kell biztosítani: 

a) leltár készítése és a leltár eltérések átvezetése a könyvelés adatain, 
b) az előirányzatok egyeztetése az irányító szervvel a kiemelt előirányzatokra vonatkozóan, 
c) év végi zárlati munkák elvégzése, 
d) a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. 

 
(4) Az év végi zárlati munkák során a következő feladatokat kell elvégezni: 

a) a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámlakivonat 
adataival, 

b) a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi 
pénztárszámla adatával, 

c) a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig, 
d) az Áhsz. 17. számú mellékletében meghatározott egyezőségek vizsgálata, eltérések azok 

rendezése, 
e) sajátos elszámolások rendezése, 
f) a leltári különbözetek elszámolása, az eltérések okainak kivizsgálása, 
g) az értékcsökkenések elszámolását, 
h) eszközök és források értékelését, 
i) behajthatatlan követelések elszámolása, 
j) az aktív és passzív időbeli elhatárolást, 
k) főkönyvi számlák zárása a FORRÁS.net programmal. 

 
(5) Az éves beszámolót a naptári évről december 31-i fordulónappal kell elkészíteni, és azt 
legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig kell megküldeni az irányító szerv részére. 
 
(6) Az éves beszámoló összeállításáért és határidőre történő továbbításáért a Pénzügyi és 
Számviteli Osztály vezetője a felelős. 
 

2.9.6. Adóhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatások 
(1) A BÉMKH személyi juttatási és járulékai nettó finanszírozásához szükséges információt a 
központi illetmény-számfejtési rendszerből rendelkezésre álló adatokból a Magyar Államkincstár E-
ADAT rendszeren keresztül szolgáltatja. 
 
(2) A személyi juttatások után fizetendő adók és járulékok bevallását a Magyar Államkincstár 
készíti el és küldi meg a NAV részére. A bevallásban szereplő fizetendő adó és járulék a nettó 
finanszírozás keretében kerül rendezésre. 
 
(3) Az általános forgalmi adó, a rehabilitációs adó és a cégautó adó, valamint a villamos energia 
után fizetendő jövedéki adó bevallását a Pénzügyi és Számviteli Osztály készíti el az adózás 
rendjéről szóló 2007. évi CL. törvény (Art.) előírásai szerint. 
 
(4) A cégtelefonadó alapját a Pénzügyi és Számviteli Osztály a számviteli nyilvántartások alapján 
dolgozza ki, melyet a KIRA rendszerbe a Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály adja fel. 
 
(5) Az idegenforgalmi adó bevallását a Pénzügyi és Számviteli Osztály készíti az Art. szerint. 
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2.9.7. Közbeszerzéssel kapcsolatos jelentések, melyet a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 
Osztály készít el: 

a) éves közbeszerzési terv készítése (határidő: március 31.) és módosítása 
b) negyedéves közbeszerzési terv készítése (határidők: március 31-ig, június 30-ig, szeptember 

30-ig és december 31-ig) 
c) éves statisztikai összegzés elkészítése (határidő: május 31.) 
d) közbeszerzési eljárás esetén: hirdetmény, szerződés teljesítéséről és módosításáról szóló 

tájékoztató 
e) az 1 millió feletti, de közbeszerzési értékhatár alatt lévő beszerzésekről minden év június 30-i 

és december 31-i állapotra vonatkozóan, 10 munkanapon belül adatszolgáltatást teljesít a 
közbeszerzésekért felelős miniszternek. 

 
2.9.8. MNV Zrt. felé teljesítendő adatszolgáltatások, melyet a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 

Osztály készít el: 
a) vagyongazdálkodási terv (határidő: május 31.) 
b) a terv teljesítésről szóló beszámoló (határidő: tárgyévet követő év április 30.) 
c) vagyonkataszteri jelentés (határidő: tárgyévet követő év május 31.) 

 
2.9.9. KSH felé teljesítendő adatszolgáltatások, melyet a Pénzügyi és Számviteli Osztály koordinál: 

a) negyedéves gazdaságstatisztikai jelentés (határidő: negyedévet követő hó 20.) 
b) éves gazdaságstatisztikai jelentés (határidő: tárgyévet követő év március 31.) 
c) folyó környezetvédelmi ráfordításokról jelentés (határidő: tárgyévet követő év május 31.) 

 
2.9.10. KSH felé teljesítendő adatszolgáltatások, melyet a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 

Osztály készít el: 
a) folyó környezetvédelmi ráfordításokról jelentés (határidő: tárgyévet követő év május 31.) 

 
2.9.11. Szociális ellátásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások 

A szociális ellátások fedezetének igénylésével, kifizetésével, elszámolásával kapcsolatos 
feladatokat, határidőket az egyes ellátásokra az irányító szerv határozza meg. Az 
adatszolgáltatásokat a Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály készíti el. 
 
 

2.10. Megbízási és szolgáltatásnyújtás tárgyú szerz ődések kötésének feltételei 
(1) A megbízási és szolgáltatásnyújtás tárgyú szerződések megkötésének feltételeit a BÉMKH 
Gazdálkodási Szabályzata tartalmazza. 

 
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) az ellátandó feladatot, 
b) a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, 

határidejét, 
c) a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi 

teljesítés devizanemét, módját és feltételeit, 
d) a kifizetés határidejét, 
e) a szerződés részletes feltételeit, 
f) a szerződés időtartamát, 
g) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről ki(k) köteles(ek) a 

feladat ellátására, 
h) a szerződő fél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezet, 
i) az ellenjegyző nevét és keltezéssel ellátott aláírását, 
j) a teljesítés igazolására felhatalmazott megnevezését. 
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2.11. A gazdálkodás rendjét meghatározó bels ő szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó 
előírások 

(1) A BÉMKH pénzügyi-számviteli folyamataihoz a következő szabályzatokat kell elkészíteni és 
folyamatosan karbantartani: 

a) számviteli politika, 
b) pénzkezelési szabályzat, 
c) eszközök és források értékelési szabályzata, 
d) leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
e) önköltségszámítási szabályzat, 
f) számlarend, 
g) bizonylati rend és bizonylati album, 
h) beszerzési és közbeszerzési szabályzat, 
i) gazdálkodási szabályzat, 
j) reprezentációs szabályzat, 
k) telefon használat rendje, 
l) felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, 
m) belföldi és külföldi kiküldetés szabályzata, 
n) gépjárműhasználat rendje 
o) szociális ellátások kifizetésének rendje, 
p) követelések kezeléséről szóló szabályzat. 

 
(2) A BÉMKH informatikai folyamataihoz az informatikai biztonsági szabályzatot kell elkészíteni és 
folyamatosan karbantartani. 
 
(3) A szabályzatokat a jogszabályi változásokat, valamint a BÉMKH feladatában bekövetkezett 
változásokat követő 60 napon belül aktualizálni kell. 
 
(4) A szabályzatok elkészítéséért és folyamatos aktualizálásának koordinálásáért a Beszerzési, 
Beruházási és Üzemeltetési Osztály jogásza a felelős. Ennek érdekében koordinálja a Főosztály 
ez irányú munkáját. Az ehhez kapcsolódó részletes feladatkiosztást az 2. számú függelék 
tartalmazza. 
 
 

2.12. Projektekhez kapcsolódó feladatok 
a) A Kormányhivatal uniós és hazai pályázati forrásokkal támogatott projektjeinek 

megvalósítása, a szakmai és európai uniós programok tervezésével, menedzselésével, 
pénzügyi lebonyolításával, és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése, részvétel a 
közbeszerzési, ajánlatkérési eljárásokhoz kapcsolódó feladatokban. 

b) A Kormányhivatal uniós és hazai pályázati forrásokkal támogatott projektjeinek 
megvalósításához szükséges beszerzési eljárások lefolytatása. 

c)    A megvalósítás szakaszában a megvalósításban közreműködők tevékenységének 
támogatása. 

d) Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, koordinációs bejárásokon és egyeztető 
tárgyalásokon. 

e) Projektekben vállalt indikátorok teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése, ha kell 
korrekciók kezdeményezése. 
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IV. fejezet 
A Főosztály m űködési rendje 

 
1. cím 

Általános szabályok 
 

1.1. A Főosztály működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az ezekre épülő 
SzMSz, jelen Ügyrend és a belső szabályzatok, valamint a felettes vezető utasításai határozzák meg. 
 
1.2. Az ügy intézésére kijelölt ügyintéző köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint az Áttv. e tárgykörben 
szabályozott rendelkezéseit. 
 

2. cím 
Munkarend 

 
2.1. A Főosztály munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, valamint az 
általánostól eltérő munkarendre a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
2.2. A BÉMKH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza a munkaidőre és annak nyilvántartására 
vonatkozó szabályokat. 
 
 

3. cím 
Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 

 
3.1. A Főosztály munkája során keletkezett ügyiratokat a BÉMKH Iratkezelési szabályzata alapján kell 
kezelnie. 
 
3.2. A Főosztályon keletkező számviteli bizonylatok kezelésére a BÉMKH Számviteli politikája, 
Számlarendje, a Bizonylatkezelési szabályzata vonatkozik, valamint más számviteli bizonylatokra 
vonatkozó belső szabályzatok. 
 
 

V. fejezet 
Kiadmányozás és helyettesítés 

 
1.1. A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kiadmányozásról a BÉMKH Kiadmányozási 
Szabályzata rendelkezik. 
 
1.2. A főosztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes helyettesíti. 
A főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítést a munkaköri leírásában megbízott állami tisztviselő látja el. 
 
1.3. A Főosztály munkatársai a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik egymást. 
A helyettesítés során tett intézkedésről (a kiadmányozási jog gyakorlását is ideértve) a helyettesítő a 
helyettesítés megszűnése után haladéktalanul köteles tájékoztatni a helyettesített személyt. 
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VI. fejezet 
Együttm űködés és kapcsolattartás 

 
1.1. A Főosztály a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtása esetén is biztosítja a 
hatékony és szakszerű munkavégzést, ennek érdekében az érintett szervezeti egységek vezetőivel 
folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a feladat egységes szakmai szempontok szerinti 
megvalósításában. 
 
1.2. A Főosztály munkatársai tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. A feladatkörükbe 
tartozó, de más szervezeti egységet, járási hivatalokat is érintő ügyekben a főosztályvezetőt 
folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. 
Az egyes feladatok megoldása során, konkrét kérdésekkel összefüggésben a főosztályvezető 
felhatalmazása alapján közvetlen kapcsolatot tartanak a megfelelő szintű hatóságokkal, 
önkormányzatokkal, partnerszervezetekkel. 
 
1.3. A főosztályvezető szükség szerint főosztályi értekezletet tart, amelynek célja a főosztályon belüli 
szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása. 
A Főosztály állami tisztviselői részt vesznek az értekezleten, melyet a főosztályvezető hív össze és 
gondoskodik annak előkészítéséről, megtartásáról. 
 
1.4. A Főosztály vezetői és – felhatalmazásuk alapján – munkatársai feladat- és hatáskörükhöz 
igazodóan kapcsolatot tartanak: 

a) a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival; 
b) a minisztériumok és más központi államigazgatási szervek szervezeti egységeinek vezetőivel 

és munkatársaival; 
c) a BÉMKH szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival; 
d) a járási hivatalok vezetőivel és munkatársaival; 
e) a központi államigazgatási szervek területi szerveivel; 
f) a helyi önkormányzatokkal. 

 
 

VII. fejezet 
Belső ellenőrzés és vezet ői ellen őrzés 

 
1.1. A BÉMKH belső ellenőrzését végző személyek tevékenységüket közvetlenül a kormánymegbízott 
alárendeltségében végzik, tevékenységük a Főosztályra is kiterjed. Az ellenőrzési tevékenységen 
kívül más feladat végrehajtásába nem vonhatók be. Tevékenységük tervezésében és az ellenőrzési 
módszerek kiválasztásában önállóan járnak el. 
 
1.2. A szakmai feladatellátás irányítása, felügyelete során ellátandó folyamatos vezetői ellenőrzés 
működésére vonatkozó előírásokat az SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a vezetők munkaköri 
leírása tartalmazza. 
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1. számú függelék 

A Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkod ási Főosztály 
létszámadatai 

 
 

Főosztályvezető 1 fő 
Főosztályvezető-helyettes  1 fő 
Pénzügyi és Számviteli Osztály  

Osztályvezető 1 fő 
referens 19 fő 

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály  
referens/jogász 18 fő 
Gépjárművezető/gondnok/raktáros/karbantartó/rendezvénytechnikus 9 fő 

Informatikai Osztály  
Osztályvezető 1 fő 
referens 14 fő 

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály  
Osztályvezető 1 fő 
referens/állami ügykezelő 7 fő 

Projekt Osztály   
Osztályvezető 1 fő  
referens 4 fő 

Összesen: 77 fő 
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2. számú függelék 

 
A Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkod ási Főosztály gazdálkodással 

összefügg ő egyes tevékenységek részletes eljárás rendjét, el őírásait tartalmazó 
szabályzatai 

 
szabályzatok elkészítéséért, 

naprakészségéért 
felelős osztály 

a szabályzat 
elkészítésében 

közreműködő osztály 

Számviteli politika 
Pénzügyi és Számviteli 

Osztály 
Támogatási és 

Bérgazdálkodási Osztály 

Számlarend 
Pénzügyi és Számviteli 

Osztály 
Támogatási és 

Bérgazdálkodási Osztály 

Gazdálkodási Szabályzat 
Pénzügyi és Számviteli 

Osztály 
Támogatási és 

Bérgazdálkodási Osztály 

Pénzkezelési Szabályzat 
Pénzügyi és Számviteli 

Osztály 
- 

Leltározási és leltárkészítési szabályzat 
Beszerzési, Beruházási 
és Üzemeltetési Osztály 

Pénzügyi és Számviteli 
Osztály 

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, 
selejtezésének szabályzata 

Beszerzési, Beruházási 
és Üzemeltetési Osztály 

- 

Önköltségszámítási szabályzat Pénzügyi és Számviteli 
Osztály 

- 

Bizonylati szabályzat 
Pénzügyi és Számviteli 

Osztály 
- 

Belföldi reprezentáció szabályzata 
Pénzügyi és Számviteli 

Osztály 
- 

Szabályzat a külföldi kiküldetés rendjéről 
Támogatási és 

Bérgazdálkodási Osztály 
- 

Belföldi kiküldetési szabályzat  
Támogatási és 

Bérgazdálkodási Osztály 
- 

Gépjárműhasználat rendjéről szóló 
szabályzat 

Beszerzési, Beruházási 
és Üzemeltetési Osztály 

- 

A telekommunikációs eszközökkel történő 
ellátás, valamint a távközlési szolgáltatások 
igénybevételének rendjéről szóló szabályzat 

Beszerzési, Beruházási 
és Üzemeltetési Osztály 

Pénzügyi és Számviteli 
Osztály 

Közbeszerzési szabályzat 
Beszerzési, Beruházási 
és Üzemeltetési Osztály 

- 

Beszerzési eljárások rendjéről szóló 
szabályzat 

Beszerzési, Beruházási 
és Üzemeltetési Osztály 

- 

Szociális ellátások kifizetési rendje 
Támogatási és 

Bérgazdálkodási Osztály 
- 

Követeléskezelési szabályzat 
Pénzügyi és Számviteli 

Osztály 
- 

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Osztály - 
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A Békés Megyei Kormányhivatal 
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs F őosztályának  

Ügyrendje 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Cím 

A Főosztály adatai 
 
1. A Főosztály megnevezése:  

Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
 
2.  A Főosztály a Békés Megyei Kormányhivatal székhelyén működik. 

Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
Levelezési címe: 5601 Békéscsaba, Pf.: 389 

     A Főosztály elektronikus elérhetősége: vezeto@bekes.gov.hu  

 
2. Cím 

Az Ügyrend hatálya 
 
1. Az Ügyrend a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Jogi, Humánpolitikai 
és Koordinációs Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és 
munkavállalóira (a továbbiakban: munkatársak) terjed ki a teljes körű feladat- és hatáskörük ellátása 
során.  
2. Az Ügyrend az SZMSZ szabályain alapszik, rendelkezéseit minden esetben az SZMSZ 
rendelkezéseivel összhangban, együttesen kell értelmezni. 
 

3. Cím 
A Főosztály jogállása 

 
1. A Főosztály a Kormányhivatal önálló szervezeti egysége. 
2. A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető, helyettese a 
főosztályvezető-helyettes. 
 
 

4. Cím 
A Főosztály irányítása, felügyelete 

 
1. A Főosztályt a főosztályvezető vezeti és látja el annak általános képviseletét. 
2. A főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes helyettesíti. 
3. A Koordinációs és Jogi Osztály vezetését a főosztályvezető-helyettes látja el. 
4. A Humánpolitikai Osztályt osztályvezető vezeti és ellátja annak általános képviseletét. 
5. Az ügyintézők és ügykezelők a munkaköri leírásuk és felettes vezetőjük által meghatározottak 
szerint látják el munkakörüket. 
6. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között – tartalmazza: 
a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és 
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fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó 
sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 
 
 

II. Fejezet 

A Főosztály szervezeti felépítése 

1. Cím 
A Főosztály felépítése 

 
1. A Főosztályon belül Humánpolitikai Osztály, továbbá Koordinációs és Jogi Osztály működik. 

 
2. Cím 

A Főosztály személyi állománya 
 

1. A Főosztály az SZMSZ szerinti engedélyezett létszámadatait a Függelék tartalmazza. 

 
III. Fejezet 

A Főosztály bels ő munkamegosztása és feladatai 
 

1. Cím 
A bels ő munkamegosztás 

 
1. A főosztályvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, valamint a felettes vezetők 
utasításainak megfelelően 

a) a kormánymegbízott, illetve a főigazgató irányításával vezeti a Főosztályt, biztosítja az 
ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi és ellenőrzi a 
Főosztály feladatainak végrehajtását; 

b) meghatározza a Főosztály munkatársainak feladatait a munkaköri leírással összhangban; 
c) a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott nevében és megbízásából 

gyakorolja a részére a jogszabályokban, a Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatában, 
valamint más belső szabályzatban megállapított kiadmányozási jogot; 

d) jóváhagyásra előkészíti a Kormányhivatal ügyrendjének a Főosztályt érintő részét; 
e) meghatározza a Kormányhivatal éves munkatervének, ellenőrzési tervének keretein belül a 

Főosztály munkatervét, ellenőrzési tervét; 
f) kézjegyével ellátja a Főosztály által készített és a kormánymegbízott vagy a főigazgató által 

kiadmányozandó ügyiratokat és az irattárba helyezendő ügyiratokat; 
g) tagja a Békés Megyei Államigazgatási Kollégiumnak, 
h) megállapítja és a kormánymegbízott nevében aláírja a Főosztály munkatársainak munkaköri 

leírását; 
i) gyakorolja a Főosztály munkatársai tekintetében az átruházott munkáltatói jogokat, részt vesz a 

kormánymegbízott munkáltatói döntéseinek előkészítésében, gondoskodik a munkafegyelem 
betartásáról; 

j) javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára; 
k) kezdeményezi a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét; 
l) a Kormányhivatal több szervezeti egységét érintő feladatellátás esetén biztosítja a hatékony és 

szakszerű együttműködést; 
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m)   kezdeményezi szakmai vélemények kiadását, főhatósági vélemény kérését, jogszabály 
módosítási indítvány előterjesztését, szakmai értekezlet összehívását; 

n) javaslatot tesz a kormánymegbízott által a szervezeti egységek részére kiadandó tájékoztató 
szövegére; 

o) szükség szerint értekezletet tart a Főosztály munkatársai részére a feladatok végrehajtásának 
értékelése és a soron következő feladatok meghatározása céljából; 

p) beszámol a kormánymegbízottnak, értékeli az ágazati szakmai munkát a Főosztályt érintő 
területen; 

q) munkaköri feladatainak ellátásához az SZMSZ alapján döntési, javaslattételi jog illeti meg a 
Kormányhivatal és a Főosztály vonatkozásában; 

r) gondoskodik arról, hogy a Főosztály feladatkörében megjelenő, szélesebb körben hasznosítható 
információk a Kormányhivatal honlapján keresztül a nyilvánosság elé kerüljenek; 

s) ellenőrzi az iratkezelés szabályainak betartását a Főosztály munkatársai vonatkozásában; 
t) javaslatot tesz a kormánymegbízottnak a Főosztály munkatársait érintően az ágazati miniszter 

által adományozható kitüntetésre, elismerésre történő felterjesztésre; 
u) javaslatot tesz a kormánymegbízott által megállapított keretek között kiemelt ügyintézői osztály 

állami szakértő, állami szakértő tanácsos, vagy állami szakértő főtanácsos előmeneteli 
fokozatába történő besorolásra, illetve az általános ügyintézői osztályba történő visszasorolásra; 

v) közreműködik az európai uniós tagságból eredő jogharmonizációs követelmények 
érvényesítésében. 

 
2. A főosztályvezető munkáját főosztályvezető-helyettes segíti, aki feladatai körében: 
 

a) a főosztályvezető-helyettes vezeti a Koordinációs és Jogi Osztályt; 
b) a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesíti a főosztályvezetőt, 

illetve jogkörében jár el; 
c) a Koordinációs és Jogi Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a szerv vezetője nevében és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére a Kiadmányozási Szabályzatban és 
más belső szabályzatban, vagy egyedi utasítással átruházott kiadmányozási jogot; 

d) gondoskodik a Koordinációs és Jogi Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű 
és eredményes ellátásáról, a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető 
utasításának végrehajtásáról; 

e) kézjegyével ellátja a Főosztály által készített és a kormánymegbízott vagy a főigazgató által 
kiadmányozandó ügyiratokat és az irattárba helyezendő ügyiratokat; 

f) közreműködik a Koordinációs és Jogi Osztályon dolgozó munkatársak feladatainak 
meghatározásában; 

g) javaslatot tesz a Főosztály működését érintő személyzeti és munkaügyi döntések 
meghozatalára; 

h) ellátja mindazon a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyet, amelyet a felettes vezetője állandó 
vagy eseti jelleggel a feladatkörébe utal. 

 
3. Az osztályvezető a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek, valamint a felettes vezetők 
utasításainak megfelelően ellátja a Humánpolitikai Osztály vezetését, főosztályvezető-helyettes pedig 
a Koordinációs és Jogi Osztály vezetését, amelynek keretében: 

 
a) megszervezik az Osztályok működését, 
b) biztosítják a Kormánymegbízotti Kabinet, a Kormányhivatal Hatósági Főosztálya, Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztálya, valamint a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály szervezeti 
egységeivel való ügyviteli együttműködést, 

c) meghatározzák az Osztályok munkatársainak feladatait a munkaköri leírással összhangban, 
d) kezdeményezik az Osztályok munkavégzése tárgyi és személyi feltételei biztosításához 
 szükséges intézkedések megtételét, 
e) személyesen beszámolnak a kormánymegbízottnak, főigazgatónak, igazgatónak, 
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 főosztályvezetőnek az Osztályok tevékenységét érintő kérdésekben, 
f) ellenőrzik az iratkezelés, irattárazás szabályainak betartását az Osztályok munkatársai 
 vonatkozásában, 
g) javaslatot tesznek a főosztályvezetőnek az Osztályok munkatársait érintően az ágazati 
 miniszter által adományozható kitüntetésre, elismerésre történő javaslattételhez, 
h) átruházott munkáltatói jogot gyakorolnak a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak 

szerint,  
i) ellátják mindazokat az ügyeket, amelyeket a Főosztály feladatkörében a kormánymegbízott, 

illetve a főigazgató állandó vagy eseti jelleggel a feladatkörükbe utal. 
 
4. A Humánpolitikai Osztály vezetője a fentieken túl 

 
a) kezdeményezi az iratkezeléssel kapcsolatos oktatás megszervezését a Kormányhivatal 

állami tisztviselői, állami ügykezelői részére, 
b) javaslatot tesz az ügyiratkezelés, ügyvitel gyakorlatának hatékonyabbá tételére. 

 
5. A Főosztály ügyintézőinek feladatai: 
 

a) a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a végrehajtás 
szervezése és figyelemmel kísérése, 

b) ellátja munkaköri leírása és a főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető 
utasítása szerinti feladatokat, 

c) ellátja az ügyiratkezeléssel összefüggő feladatokat az ügyintézés folyamatában, 
d) a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Kormányhivatal 

állandó és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért. 
 

6. A Főosztály vezetőinek, osztályvezetőjének, valamint az ügyintézőknek feladatai: 
 
a) naprakészen tájékozódnak a megjelenő jogszabályokról, megismerjék azok tartalmát, önképzés 

keretében tanulmányozzák a munkakörükhöz kapcsolódó szakirodalmat, tájékoztatókat; 
b) közreműködnek a jogszabály-tervezetek véleményezésében; 
c) javaslatot adnak a Kormányhivatal éves munkatervéhez és ellenőrzési tervéhez; 
d) részt vesznek a munkakörük ellátásához kapcsolódó képzésen, továbbképzésen; 
e) kötelesek a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, felvilágosítást 

adni. 
 

7. A Főosztály ügykezelőinek feladatai: 
 

a) a munkaköri leírásban megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások 
és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és 
betartásával elvégezni; 

b) ellátni mindazokat a közhatalmi, koordinációs, irányítási, ellenőrzési hatáskör gyakorlásával 
kapcsolatos ügyirat-kezelési, ügyviteli és leíró feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör 
gyakorlója megbízza. 

 
2. Cím 

A Főosztály feladatai 
 
1. A Főosztály az alaptevékenységeként ellátott feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (továbbiakban Khtv.), a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)  Korm. 
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rendelet (továbbiakban Kormányrendelet), a megyei kormányhivatalokra vonatkozó hatályos 
jogszabályok, az SZMSZ, a jelen Ügyrend, a belső szabályzatok, valamint a kormánymegbízott, a 
főigazgató és a főosztályvezető utasításai alapján látja el. 
 
1.1  Humánpolitikai Osztály feladatai: 
 
Ellátja az állami tisztviselőkről szóló törvényben, az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos 
munkáltatói feladatokat, illetve közreműködik azok végrehajtásában. 
 

a) ellátja a Kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló állami 
tisztviselők, állami ügykezelők és munkavállalók - ideértve az uniós források terhére alkalmazott állami 
tisztviselőket, munkavállalókat is - tekintetében a személyügyi, fegyelmi, szociális és kegyeleti 
döntésekkel, valamint a kitüntetési, elismerési javaslatok felterjesztésével összefüggő feladatokat; 

b) ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészítését, az 
ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését; 

c) ellátja az integrált emberierőforrás-gazdálkodást támogató információs rendszer személyzeti 
munkát segítő programjának működtetését; 

d) ellátja a Kormányhivatalnál foglalkoztatott állami tisztviselők tartalékállományba helyezésével 
kapcsolatos feladatokat; 

e) ellátja a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály közreműködésével a lakáscélú munkáltatói kölcsön 
nyújtásával kapcsolatos feladatokat a Kormányhivatal valamennyi foglalkoztatottjára vonatkozóan; 

f) ellátja a Kormányrendelet 5. § (2a) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosító 
igazolványok kezelésével és adminisztratív védelmével kapcsolatos feladatokat; 

g) gondoskodik az alkalmazásban álló állami tisztviselők és munkavállalók előzetes és időszakos, 
soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatáról; 

h) gondoskodik a jogszabályban meghatározott személyek vonatkozásában a nemzetbiztonsági 
ellenőrzéssel összefüggő feladatok elvégzéséről; 

i) gondoskodik a közigazgatási munka racionalizálása és teljesítményorientáltságának növelése 
érdekében az éves teljesítménykövetelmények kitűzésének szakmai előkészítéséről, továbbá a 
kormányhivatali egységek által elkészített egyéni teljesítmény értékelési javaslatok felterjesztéséről; 

j) adatokat szolgáltat az esélyegyenlőségi referens részére az esélyegyenlőségi terv, valamint az 
arról készült éves összefoglaló elkészítéséhez; 

k) a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
meghatározottak szerint előmozdítja a központi közszolgálati nyilvántartás hatékony működését és 
adattartalmának a Kormányhivatal szervezeti egységei feladatával összefüggő használatát, illetve 
ellenőrzi a nyilvántartás adatainak védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését; 

l) előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei vezetőinek 
kinevezésére és felmentésére irányuló javaslatokat. 

 
1.1.1.  A Humánpolitikai Osztály ellátja a Kormányrendeletben meghatározott egyes ellenőrzési 
feladatokat: 
 
A Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (4) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében ellátott ellenőrzési feladat- és hatáskörében 
ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek az állami tisztviselői, 
kormánytisztviselői és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései 
törvényességét, illetve külön jogszabályban meghatározottak szerint kormányzati szolgálati 
ellenőrzést végez. 
 
1.1.2. Humánpolitikai Osztály szervezési feladatai: 
 



 8

1) Ellátja a főigazgató titkársági, ügyirat-kezelési, titkos ügykezelői, irattárazási, ügyviteli és leírói 
feladatait. 
2) Ellátja a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, a 
Kormánymegbízotti Kabinet, valamint a Kormányhivatal Hatósági Főosztálya ügyirat-kezelési, titkos 
ügykezelői, irattárazási, ügyviteli és leírói feladatait. 
3) Ellátja a 2) pontban felsorolt főosztályokon keletkező ügyiratokkal kapcsolatos postázási 
feladatokat. 
4) Kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását. 
5) Közreműködik a Kormányhivatalban foglalkoztatott állami tisztviselők képzésével, 
továbbképzésével, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában, így: 

a) gondoskodik az állami tisztviselők tervszerű továbbképzésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról, beleértve az éves egyéni továbbképzési tervek összehangolását és a 
Kormányhivatal éves továbbképzési tervének kidolgozását és módosítását; 
b) részt vesz a főosztályoknál, önálló jogállású osztályoknál és a járási hivataloknál 
foglalkoztatott állami tisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátásának 
összehangolásában; 
c) közreműködik az állami tisztviselők munkaköri feladataihoz illeszkedő, illetve szakmai és 
kompetenciafejlesztő továbbképzései megvalósításában, a belső szakmai képzések 
nyilvántartásba vétele és adminisztrációja kivételével; 
d) közreműködik az európai uniós programok keretében végrehajtandó képzések 
lebonyolításában. 

6) Közreműködik a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést 
támogató képzések, továbbképzések összehangolásában, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, 
szükség esetén terjeszti az ügyintézés elektronikus módszereit. 
7) Gondoskodik az állami tisztviselői és köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai 
követelmények érvényesítéséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályával 
együttműködve. 
8) Gondoskodik az ügykezelői, közigazgatási alapvizsgák, közigazgatási szakvizsgák, továbbá külön 
jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló konzultációk megszervezéséről, 
és a vizsgák lebonyolításáról. 
9) Közreműködik a helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében, a helyi önkormányzatok köztisztviselői részére tartandó 
belső továbbképzések szükség szerinti szervezésében. 
10) A Koordinációs és Jogi Osztály feladatkörébe tartozó értekezletek kivételével gondoskodik a 
megyei koordinációs értekezletek, munkaértekezletek, szakmai napok, kormányhivatali rendezvények 
megszervezéséről és lebonyolításáról. 
 
1.1.3. Humánpolitikai Osztály munkavédelmi feladatokban történő közreműködése: 
 
1) Közreműködik a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendeletben foglaltak végrehajtásában, betartásában és betartatásában. 
2) Munkáltatói nyilvántartást vezet a veszélyes anyagok, keverékek használatáról, felhasználásáról. 
3) A Békés Megyei Kormányhivatal székhelyén található szervezeti egységek állami tisztviselői, 
állami ügykezelői és munkavállalói tekintetében - a Békés Megyei Kormányhivatal hatályos 
munkavédelmi szabályzata alapján - gondoskodik az elméleti munkavédelmi oktatás 
megszervezéséről, lebonyolításáról és annak dokumentálásáról, továbbá gondoskodik a 
Kormányhivatal főosztályai és járási hivatalai munkavédelmi oktatási dokumentumainak 
nyilvántartásáról.  
4) Közreműködik a jogszabályokban, a rendeletekben, a szabályzatokban előírt időszakos 
munkavédelmi felülvizsgálatok elvégzésének megszervezésében, dokumentálásában, 
nyilvántartásában. 
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5) Kapcsolatot tart a munkavédelmi- és foglalkozás egészségügyi szolgáltatókkal, a tűzvédelmi 
megbízottal és a tűzvédelmi összekötővel. 
6) Tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelentést tesz a Főigazgató felé a Kormányhivatal 
teljes állományára vonatkozóan a dolgozókat ért balesetről. 
7) Szemléket, bejárásokat tart, írásbeli előterjesztéseket készít a tapasztalt hiányosságokról, 
teendőkről, a munkavédelem javítására szolgáló intézkedések tervezetéről. 
8) Közreműködik az egyéni védőeszközök juttatásának meghatározásában. 
9) Közreműködik a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokat lefolytatásában. (veszélyesnek 
minősülő munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezés előtti vizsgálat)  
10) Közreműködik az időszakos biztonsági felülvizsgálatok lefolytatásában. (munkavédelmi 
szempontból üzembe helyezett munkaeszközök esetében) 
11) Közreműködik a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia soron kívüli 
ellenőrzésében. 
12) Közreműködik a mentési terv elkészítésében a rendellenes körülmények kialakulása esetére. 
(munkahely jellege, helyzete, veszélyforrások hatása) 
13) Közreműködik a megfelelő megelőzési stratégia kidolgozásában. 
14) Közreműködik a kockázatértékelések elkészítésében és dokumentálásában. 
 
2. A Koordinációs és Jogi Osztály ellátja: 
 
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott 

aa) a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és 
koordinációs feladatokat; 
ab) éves beszámolóval, ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs 
feladatokat; 
ac) - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat; 
ad) - ügyrendben megjelölt - egyes koordinációs feladatokat; 
ae) - ügyrendben megjelölt – egyes képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat; 
af) a közigazgatás korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat; 

 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az 

államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat; 

c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi 
munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat; 

d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés 
felügyeletével kapcsolatos feladatokat; 

e) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott feladatokat. 

 
2.1. A Koordinációs és Jogi Osztály részletes feladatai: 
1) Összeállítja azokat az összefoglaló anyagokat, melyek több szervezeti egység 

közreműködésével készülnek. 
2) Ellátja a Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységet, az ehhez 

kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokat. 
3) Részt vesz a Kormányhivatal koordinációs feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a több 

ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásában. Az érintett 
szervek és szervezeti egységek bevonásával segíti az erre vonatkozó döntések végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. 
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4) Gondoskodik az érintett szervezeti egységek bevonásával a szervezeti egységek, valamint a 
központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, 
egyeztetett végrehajtásáról, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzéséről, segíti a 
gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását, alkalmazását. 

5) Részt vesz a Kormányhivatal ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszereinek összehangolását 
célzó kezdeményezések megvalósításában. 

6) Koordinálja a Kormányhivatal szabályzatainak valamennyi szervezeti egység közreműködésével 
történő elkészítését, gondoskodik azok nyilvántartásáról. 

7) Vizsgálja a más szervezeti egységek által készített normatív utasítások jogszabályoknak – 
különösen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek – való megfelelését. Nyilvántartja a 
Kormánymegbízott és más vezetők által kiadott normatív utasításokat. 

8) Végzi a belső szakmai képzések nyilvántartásba vételét, koordinációját és adminisztrációját. 
9) Kidolgozza és figyelemmel kíséri a közigazgatás korszerűsítésének területi koordinálására 

vonatkozó javaslatokat. 
10) Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával 

kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében. 
11) Gondoskodik a kormánymegbízott utasítása szerint összehívott megyei államigazgatási 

kollégiumi ülések, kormánymegbízotti, főigazgatói, és jegyzői értekezletek lebonyolításáról. 
12) Ellátja 

a) az ellenőrzési jogkörbe tartozó területi államigazgatási szervek, valamint a települési 
önkormányzatok tekintetében az ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel 
összefüggésben általuk kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését az illetékes 
közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint; 
b) az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, illetve az államháztartásról, valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt 
egyes közzétételi kötelezettségeket. 

13) Koordinálja a Kormányhivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal 
kapcsolatos ügyeket, együttműködve az érintett szervezeti egységekkel, biztosítja a benyújtott 
kérelmeknek, közérdekű bejelentéseknek, panaszoknak a Kormányhivatal megfelelő szervezeti 
egységéhez való eljuttatását. 

14) Ellátja az önkormányzati hivatalok egyedi iratkezelési szabályzatainak elkészítéséhez 
kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásának feladatait. 

15) Előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV 
kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létrehozására, átszervezésére, 
valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó előterjesztést. 

16) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály segítségével előkészíti véleményezésre a 
kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV kivételével - a Kormánynak 
alárendelt szervek területi szervei létszámának megállapítására és költségvetése 
megállapítására vonatkozó előterjesztést, javaslatot. 

17) Ellátja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi adatigénylések 
teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos – belső utasításban meghatározott - 
feladatokat, valamint gondoskodik az információ-áramlás naprakészségének biztosításáról, 
együttműködve a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályával. 

18) A főigazgató irányításával ellátja a főosztályoknak a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 
Főosztály feladatkörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását. 

19) Ellátja a vis maior ügyekben a Kormányhivatal feladatkörébe tartozó koordinációs és 
véleményezési feladatokat, együttműködve a Kormányhivatal Hatósági Főosztályával. 

20) Véleményezi a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló törvényben rögzített politikai hatáskritérium teljesülésének lehetőségét. 

21) A kormánymegbízott által meghatározott ügyekben előkészíti a Kormányhivatal funkcionális 
feladat-és hatáskörét érintő peres és nem peres eljárásokkal összefüggő beadványokat. 

22) Véleményezi a feladatköréhez kapcsolódó jogszabályok tervezeteit. 
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23) Az érintett szervezeti egységekkel együttműködve szükség esetén kötelmi jogi szempontból 
véleményezi a Kormányhivatal által megkötendő szerződéseket. 

24) A kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti peres 
és peren kívüli eljárásokban biztosítja a kormánymegbízott és a Kormányhivatal képviseletét. 

25) Jogi szakmai konzultáció keretében együttműködik a hatósági feladatot ellátó szervezeti 
egységek megkeresése alapján, és nem szakmai feladat ellátásához véleményt nyilvánít, 
tájékoztatást nyújt. 

26) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály megkeresése alapján jogi szakmai segítséget nyújt a 
Kormányhivatal kintlévőségeinek kezelésére, behajtására, valamint az egyéb igények 
érvényesítésére irányuló eljárásokban. 

27) Jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatallal szemben felmerülő fizetési igény miatt indult 
eljárásokban. 

28) Jogi szakmai segítséget nyújt és okirat-szerkesztési feladatokat lát el a kormánymegbízott, 
főigazgató utasítása alapján a kiadmányozásával érintett kormányhivatali utasítások, 
szabályzatok, szerződések, és egyéb jognyilatkozatok, jogszabály-módosítási javaslatok 
előkészítéséhez. 

 
IV. Fejezet 

A Főosztály m űködése 
 

1. Cím 
Munkáltatói jogkör gyakorlása 

 
1. A Főosztály munkatársai felett a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. 
 

 
2. Cím 

Munkarend 
 
1. A Főosztály munkarendjét és a munkahelyről munkaidőben történő eltávozás szabályait a 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg. 
2. A Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza a munkaidőre és annak nyilvántartására 

vonatkozó szabályokat. 
 

3. Cím 
Ügyfélfogadás 

 
1. A Főosztály állami tisztviselői a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket. 
Ez irányadó a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes ügyfélfogadására is. 
 
 

4. Cím 
Általános szabályok 

 
1. A Főosztály működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Szervezeti és 
Működési Szabályzat, jelen Ügyrend és a belső szabályzatok, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
2.  Az ügyintézésért felelős az eljárás során a következőket végzi el:  

a) az irat átvételét követően haladéktalanul áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat 
és más információkat tartalmazó anyagokat, szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok 
pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti csatolására, illetve különböző fázisaiban keletkezett 
ügyiratok végleges szerelésére; 
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b) amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység vagy más hivatalos szerv 
álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az 
egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi; 
c) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést 
készít és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 
indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre külön feljegyzi; 
d) megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi és elkészíti a 
kiadmány tervezetét oly módon, hogy annak kiadmányozására kellő idő álljon rendelkezésre; 
e) az ügyiratot kiadmányozza vagy továbbítja azt a kiadmányozásra jogosulthoz; 
f) az iratra feljegyzi a kezelői és az egyéb utasításokat, az irattári jelet. 

 
3. Az ügy intézésére kijelölt ügyintéző köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi 
LII. törvény e tárgykörben szabályozott rendelkezéseit. 

 
5. Cím 

Ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 
 
1. A Főosztály munkatársai a munkájuk során keletkezett iratokat a vonatkozó jogszabályok, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló miniszteri, 
valamint a Kormányhivatal iratkezelési rendelkezéseinek kiadásáról szóló vezetői utasítások 
alapján kötelesek kezelni. 

  
V. Fejezet 

Helyettesítés rendje 
 
1. A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kiadmányozásról a Kormányhivatal Kiadmányozási 

Szabályzata rendelkezik. 
2. A főosztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes helyettesíti. 

A főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén 
a helyettesítést a Humánpolitikai Osztály feladatai vonatkozásában az osztályvezető, a 
Koordinációs és Jogi Osztály feladatai vonatkozásában a munkaköri leírásában megbízott állami 
tisztviselő látja el. 

3. A Főosztály munkatársai a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik egymást. 
A helyettesítés során tett intézkedésről (a kiadmányozási jog gyakorlását is ideértve) a 
helyettesítő a helyettesítés megszűnése után haladéktalanul köteles tájékoztatni a helyettesített 
személyt. 

 
 

VI. Fejezet 
Kapcsolattartás és együttm űködés 

 
1. A Főosztály a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtása esetén is biztosítja a 

hatékony és szakszerű munkavégzést, ennek érdekében az érintett szervezeti egységek 
vezetőivel folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a feladat egységes szakmai 
szempontok szerinti megvalósításában. 

2. A Főosztály munkatársai tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. 
 A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő ügyekben a főosztályvezetőt 

folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. 
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 Az egyes feladatok megoldása során, konkrét kérdésekkel összefüggésben a főosztályvezető 
felhatalmazása alapján közvetlen kapcsolatot tartanak a megfelelő szintű hatóságokkal, 
önkormányzatokkal, partnerszervezetekkel. 

3. A főosztályvezető szükség szerint főosztályi értekezletet tart, amelynek célja a főosztályon belüli 
szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron következő feladatok 
meghatározása. 

 A Főosztály munkatársai részt vesznek az értekezleten, melyet a főosztályvezető hív össze és 
gondoskodik annak előkészítéséről, megtartásáról.  

4. A Főosztály vezetői és – felhatalmazásuk alapján – munkatársai feladatkörükhöz igazodóan 
kapcsolatot tartanak: 

 a) a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival; 
 b) a minisztériumok és más központi államigazgatási szervek szervezeti egységeinek 

vezetőivel és munkatársaival; 
 c) a Kormányhivatal főosztályaival; 
 d) a Kormányhivatal járási hivatalaival; 

 e) a központi államigazgatási szervek területi szerveivel; 
 f) a helyi önkormányzatokkal. 
 
 
 

VII. Fejezet 
Belső ellenőrzés és vezet ői ellen őrzés 

 
 
1. A Kormányhivatal belső ellenőrzését végző személyek tevékenységüket közvetlenül a 

kormánymegbízott alárendeltségében végzik, tevékenységük a Főosztályra is kiterjed. Az 
ellenőrzési tevékenységen kívül más feladat végrehajtásába nem vonhatók be. Tevékenységük 
tervezésében és az ellenőrzési módszerek kiválasztásában önállóan járnak el. 
 

2. A szakmai feladatellátás irányítása, felügyelete során ellátandó folyamatos vezetői ellenőrzés 
működésére vonatkozó előírásokat az SZMSZ, a belső szabályzatok, valamint a vezetők 
munkaköri leírása tartalmazza. 
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A Békés Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet 
Ügyrendje  

 
 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1.Cím 

A szervezeti egység adatai 
 
1.1. A szervezeti egység megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal  

Kormánymegbízotti Kabinet 
      
1.2. A Kormánymegbízotti Kabinet a Békés Megyei Kormányhivatal székhelyén működik. 

Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
    Levelezési címe: 5601 Békéscsaba, Pf.: 389.  

    A Kormánymegbízotti Kabinet elektronikus elérhetősége: kabinet@bekes.gov.hu  
 
 

2.Cím 
Az Ügyrend hatálya 

 
2.1. Az Ügyrend a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) Kormánymegbízotti 
Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) állami tisztviselőire és állami ügykezelőire (a továbbiakban: 
munkatársak) terjed ki a teljes körű feladat- és hatáskörük ellátása során.  
 
2.2. Az Ügyrend a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) szabályain alapszik, 
rendelkezéseit minden esetben az SzMSz rendelkezéseivel összhangban, együttesen kell értelmezni. 

 

II. Fejezet 

A Kabinet jogállása, irányítása 

 
1. Cím 

A Kabinet jogállása 
 
1.1. A Kabinet a BÉMKH főosztály jogállású szervezeti egysége. 

 
1.2. A Kabinet vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető. 
 
 

2. Cím 
A Kabinet irányítása, felügyelete, vezetése 

 
2.1. A Kabinetet a főosztályvezető vezeti és ellátja annak általános képviseletét. 
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2.2. A főosztályvezető-helyettes a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően ellátja a felettes 
vezetője által meghatározott feladatokat, valamint a Főosztályvezető akadályoztatása és távolléte 
esetén általános helyettesítését.  
 
2.3. Az állami főépítészi feladatokat a Kabinetben működő állami főépítész látja el. 
 
2.4. A sajtó-kommunikációs tevékenységet a sajtóreferens látja el. 
 
2.5. A Kabinet további munkatársai feladataikat a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint 
látják el. 
 
2.6. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között – 
tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 
 
 

III. Fejezet 

A Kabinet szervezete, személyi állománya 

 
1. A Kabinet létszámadatai a következők: 

 

Főosztályvezető 1 

Főosztályvezető-helyettes 1 

Állami főépítészi feladatok 2 

Sajtóreferens/civil kapcsolatok 
referens/titkársági ügyintéző 

3 

Integritás tanácsadó 1 

Gépjármű vezető 1 

Összesen: 9 

 
 

 
IV. Fejezet 

A Kabinet bels ő munkamegosztása és feladatai 

 
1. Cím 

A bels ő munkamegosztás 
 
1.1. A főosztályvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, valamint a felettes 
kormánymegbízott utasításainak megfelelően az alábbi feladatokat látja el: 

a) kormánymegbízott irányításával vezeti a Kabinet munkáját, biztosítja az ügyintézés 
szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi és ellenőrzi a Kabinet 
feladatainak végrehajtását; 

b) előkészíti a kormánymegbízott bel- és külföldi programjait és irányítja azok megszervezését; 
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c) háttéranyagot készít a kormánymegbízott programjaihoz, amelyhez információkat kérhet a 
Kormányhivatal szervezeti egységeitől és a meghívást indítványozó egyéb külső partnerektől;  

d) kapcsolatot tart a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó munkáról, 
adatokat, információt kérhet tőlük; 

e) részt vesz a Kormányhivatal vezetői értekezletein; 
f) eljár a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben, részt vesz a kormánymegbízott által 

meghatározott projektek koordinálásában; 
g) segíti a civil szféra és a Kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást; 
h) koordinálja a kormánymegbízott programjait, szükség szerint részt vesz a Kormányhivatal 

programjainak lebonyolításában; 
i) koordinálja a Kormányhivatal külföldi kapcsolatait, ellátja a Kormányhivatal nemzetközi 

kapcsolatainak kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat; 
j) kapcsolatot tart a minisztériumokkal és azok szervezeti egységeivel; 
k) meghatározza a Kabinet munkatársainak feladatait a napi munkavégzés koordinációja 

tekintetében és a munkaköri leírással összhangban; 
l) a Kabinet feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott nevében és megbízásából 

előkészíti az elektronikus és postai úton küldendő kormánymegbízotti leveleket; 
m) jóváhagyásra előkészíti a Kabinet ügyrendjét; 
n) meghatározza a Kabinet intézményi munkatervét; 
o) ellátja a Kabinet iratanyagaival kapcsolatos iktatás felügyeletét, az iratok irattárba helyezése 

kizárólag ellenőrzését követően történhet meg; 
p) megállapítja és jóváhagyásra a kormánymegbízott elé terjeszti a Kabinet munkatársainak 

munkaköri leírását; 
q) részt vesz a kormánymegbízott munkáltatói döntéseinek előkészítésében, gondoskodik a 

munkafegyelem betartásáról; 
r) javaslatot tesz a Kabinet működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára; 
s) kezdeményezi a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét; 
t) a BÉMKH több szervezeti egységét érintő feladatellátás esetén biztosítja a hatékony és 

szakszerű együttműködést; 
u) szükség szerint értekezletet tart a Kabinet munkatársai részére a feladatok végrehajtásának 

értékelése és a soron következő feladatok meghatározása céljából; 
v) beszámol a kormánymegbízottnak, értékeli a szakmai munkát a Kabinetet érintő területeken; 
w) munkaköri feladatainak ellátásához döntési és javaslattételi jog illeti meg a BÉMKH és a 

Kabinetet érintő rendezvények vonatkozásában; 
x) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott állandó vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
 
1.2.  A Főosztályvezető-helyettes feladatai: 

a)  részt vesz a vezetői döntések előkészítésében, ellátja a kormánymegbízott által kiadott 
feladatok végrehajtásának ellenőrzését. 

b) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 
c) közreműködik a Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységben, az 

ehhez kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokban. 
d) kezeli:  

da) Kabinet elektronikus levelezőrendszerét, a telefonos megkeresések tartalmát felvezeti az 
arra rendszeresített nyilvántartásba, 
db) a Kabinetbe beérkező e-maileket. 

e)  a beérkező iratokat felbontja, rendszerezi és átadja témakörönként csoportosítva a Kabinet 
vezetőjének, illetve szükség esetén további ügyintézés céljából továbbítja a főigazgatói, 
igazgatói titkárságra. 

f) kapcsolatot tart valamennyi szervezeti egységgel (járási hivatalok, főosztályok). 
g)  nyilvántartja a kívülről érkező megkereséseket. 
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h)  rendszerezi és átadja az aláírókönyveket kormánymegbízotti előterjesztésre. 
i)  ellátja a titkársági munkafolyamatokkal összefüggő egyéb feladatokat, amelyeket a 

kormánymegbízott, illetve a főosztályvezető közvetlenül részére meghatároz. 
j) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott állandó vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
 
1.3. Az állami főépítész feladatai: 
 
1.3.1. Az állami főépítész kodifikációs feladatai körében  

a) Véleményezi a területrendezési terveket és a településrendezési eszközöket. 
b) Illetékességi területén ellátja az Állami Főépítész eljárással összefüggő feladatokat. 
c) Véleményezőként eljár a települési önkormányzatok településképi rendeleteinek megalkotása 

és módosítása során. 
d) Folyamatosan figyelemmel kíséri a területrendezési tervekben foglaltaknak a 

településrendezési tervekben való megvalósulását, és állást foglal a településrendezési 
terveknek az országos és a megyei tervekkel való összhangjáról. 

 
1.3.2. Az állami főépítész koordinációs feladatai körében 

a) Közreműködik a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő területi feladatok 
ellátásában, illetőleg az ezzel kapcsolatos térségi koordinációban. 

b) Működteti és vezeti a területi tervtanácsot. 
c) Kapcsolatot tart az ágazati szakmai kamarákkal és szervezetekkel. 
d) Felkérésre az önkormányzatok és a tervezők részére szakmai segítséget nyújt a 

területrendezési terve és településrendezési eszközök elkészítéséhez. 
e) Szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásához. 
f) Az egységes szakmai szempontok – különösen az általános érvényű terület- és 

településrendezés, illetve építési követelmények - érvényesítése érdekében elősegíti, és 
szükség szerint koordinálja az önkormányzat terület- és településrendezéssel, valamint az 
építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését. 

g) Elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális 
kialakítását. 

 
1.3.3. Az állami főépítész egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

a) Ellátja a területrendezési hatósági eljárással összefüggő hatósági feladatokat. 
b) Hatásköri érintettség esetén, első fokon területrendezési szakhatóságként közreműködik az 

előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásban, az előzetes konzultációkban, valamint a villamosenergia-ipari 
építésügyi eljárásban. 

c) Érintettség esetén a környezet védelméért felelős szervként közreműködik az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerinti környezeti 
vizsgálatban. 
 

1.3.4. Az állami főépítész egyéb feladatai tekintetében gondoskodik az önkormányzati főépítészi 
vizsgák lebonyolításáról. 

 
1.4. A sajtóreferens a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek, valamint a felettes vezetők  
utasításainak megfelelően a következő feladatokat látja el: 
 

a) elősegíti és koordinálja a kormánymegbízotti kommunikáció napi működését; 
b) részt vesz a kormánymegbízott személyét érintő sajtóesemények megszervezésében, 

lebonyolításában, értékelésében; 
c) kapcsolatot tart a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó munkáról, 

adatokat, háttéranyagot kérhet tőlük; 
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d) segíti a civil szféra és a Kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást; 
e) a kormánymegbízott megbízásából nyilatkozatot készít elő a sajtónak; 
f) biztosítja a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, valamint a civil szférával és a 

sajtópartnerekkel való együttműködést; 
g) személyesen beszámol a kormánymegbízottnak és a főosztályvezetőnek a sajtó-

kommunikációs tevékenységeket érintő kérdésekben; 
h) javaslatot tesz a Kormányhivatalon belüli illetve a hivatal külső kommunikációjának 

hatékonyabbá tételére; 
i) folyamatosan ellátja a sajtófigyelés feladatát, valamint a BÉMKH-t érintő cikkek tekintetében, 

felhívja arra a kormánymegbízott figyelmét; 
j) segíti – a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályával együttműködve – a 

Kormányhivatal honlapjának aktualizálásával kapcsolatos teendők ellátását, felelős a 
lakossági tájékoztatást célzó, a Kormányhivatal elektronikus felületein megjelenő (honlap, 
közösségi média) sajtóért; 

k) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott állandó vagy eseti jelleggel a 
hatáskörébe utal. 

 
1.5. Az integritás tanácsadó ellátja az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az 
érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló kormányrendeletben, valamint az ennek 
felhatalmazása alapján kiadott vezetői utasításban számára meghatározott feladatokat. 
 
1.6. A Kabinet ügyintézője 
 

a) a Kabinet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, a végrehajtást 
szervezi és figyelemmel kíséri; 

b) ellátja munkaköri leírása és a főosztályvezető utasítása szerinti feladatokat; 
c) ellátja az ügyiratkezeléssel, valamint titkos ügyiratkezeléssel összefüggő feladatokat az 

ügyintézés folyamatában; 
d) a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a BÉMKH állandó 

és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért; 
e) a beérkező postát érkeztetésre átadja, valamint az érkezett ügyiratokat témakörönként 

csoportosítva átadja a Kabinet vezetőjének; 
f) telefonos megkeresés esetén annak tartalmát felvezeti az arra rendszeresített nyilvántartásba 
g) a főosztályvezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők 

figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával 
elvégezni; 

h) feladata ellátni mindazokat az ügyirat-kezelési, ügyviteli és leíró feladatokat, amelyekkel a 
munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.  

 
1.7. A főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, az állami főépítész, a sajtóreferens, az integritás 

tanácsadó, valamint az ügyintéző feladatai: 
 

   a) kötelesek a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, felvilágosítást 
adni. 

   b) részt vesznek a munkakörük ellátásához kapcsolódó képzésen, továbbképzésen. 
 
 

2. Cím 
A Kabinet feladatai 

 
2.1. A Kabinet az alaptevékenységeként ellátott feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, a fővárosi és megyei 
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kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet, a megyei kormányhivatalokra vonatkozó hatályos jogszabályok, az SzMSz, a 
jelen Ügyrend, a belső szabályzatok, valamint a kormánymegbízott utasításai alapján látja el. 

 
 

V. Fejezet 

A Kabinet m űködése 

 
1. Cím 

Általános szabályok 
 
1.1. A Kabinet működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az ezekre épülő 

Szervezeti és Működési Szabályzat, jelen Ügyrend és a belső szabályzatok, valamint a felettes 
vezető utasításai határozzák meg. 

 
 1.2.  Az ügyintézésért felelős az eljárás során a következőket végzi el:  

a) az irat átvételét követően haladéktalanul áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat 
és más információkat tartalmazó anyagokat, szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok 
pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti csatolására, illetve különböző fázisaiban keletkezett 
ügyiratok végleges szerelésére; 
b) amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység vagy más hivatalos szerv 
álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét külön tájékoztatja, az 
egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi; 
c) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést 
készít és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 
indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre külön feljegyzi; 
d) megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi és elkészíti a 
kiadmány tervezetét oly módon, hogy annak kiadmányozására kellő idő álljon rendelkezésre; 
e) az ügyiratot kiadmányozza vagy továbbítja azt a kiadmányozásra jogosulthoz; 
f) az iratra feljegyzi a kezelői és az egyéb utasításokat, az irattári jelet. 

 
 1.3. Az ügy intézésére kijelölt ügyintéző köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) e tárgykörben szabályozott 
rendelkezéseit. 

 
2. Cím 

Munkarend 
 
2.1. A Kabinet munkarendjét, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozás szabályait a BÉMKH 

Közszolgálati Szabályzata határozza meg.  
 
2.2. A BÉMKH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza a munkaidőre és annak nyilvántartására 

vonatkozó szabályokat. 
 

3. Cím 
Ügyfélfogadás 

 
3.1. A Kabinet állami tisztviselői a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket.  
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VI. Fejezet 

Kiadmányozás és helyettesítés 

 
1.1. A Kabinet feladatkörébe tartozó ügyekben a kiadmányozásról a Kormányhivatal kiadmányozási 

szabályzata rendelkezik. 

1.2. A főosztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a kormánymegbízott által kijelölt állami 
tisztviselő helyettesíti.  

 
1.3. A Kabinet munkatársai a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik egymást. A 

helyettesítés során tett intézkedésről (a kiadmányozási jog gyakorlását is ideértve) a helyettesítő a 
helyettesítés megszűnése után haladéktalanul köteles tájékoztatni a helyettesített személyt. 

 
 

VII. Fejezet 

Együttm űködés és kapcsolattartás 

 
1.1. A Kabinet - a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtása esetén is - biztosítja a 

hatékony és szakszerű munkavégzést. Ennek érdekében az érintett szervezeti egységek 
vezetőivel folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a feladat egységes szakmai 
szempontok szerinti megvalósításában. 

 
1.2. A Kabinet munkatársai tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. 
 A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő ügyekben a főosztályvezetőt 

folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. 
Az egyes feladatok megoldása során, konkrét kérdésekkel összefüggésben a főosztályvezető 
felhatalmazása alapján közvetlen kapcsolatot tartanak a megfelelő szintű hatóságokkal, 
önkormányzatokkal, partnerszervezetekkel. 
 

1.3. A Főosztályvezető és – felhatalmazása alapján – munkatársai feladat- és hatáskörükhöz 
igazodóan kapcsolatot tartanak: 

 a) a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival; 
 b) a minisztériumok és más központi államigazgatási szervek szervezeti egységeinek vezetőivel 

és munkatársaival; 
 c) a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi szerveivel, a Békés Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal,  
 d) a helyi önkormányzatokkal; 

e) az országos, megyei- és helyi (írott és elektronikus) sajtó képviselővel; 
f) a megyei civil szervezetekkel. 
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VIII. Fejezet 

Belső ellenőrzés és vezet ői ellen őrzés 

 
 1.1. A BÉMKH belső ellenőrzését végző személyek tevékenységüket közvetlenül a 

kormánymegbízott alárendeltségében végzik, tevékenységük a Kabinetre is kiterjed. Az 
ellenőrzési tevékenységen kívül más feladat végrehajtásába nem vonhatók be. Tevékenységük 
tervezésében és az ellenőrzési módszerek kiválasztásában önállóan járnak el. 

 
1.2. A szakmai feladatellátás irányítása, felügyelete során ellátandó folyamatos vezetői ellenőrzés 

működésére vonatkozó előírásokat az SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a vezetők 
munkaköri leírása tartalmazza. 

 
 
 



 

9. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 
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A BÉKÉS MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA ÜGYREND JE 
 
 

I. 
Általános rendelkezések  

 
1. Az Ügyrend hatálya  
 
Az Ügyrend hatálya a Békés Megyei Védelmi Bizottság Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) teljes 
állományára terjed ki.  
 
2. A Titkárság hivatalos megnevezése, címe, elérhet ősége 
 
Békés Megyei Védelmi Bizottság Titkársága  
Székhelye: Békéscsaba, Derkovits sor 2.   
Levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  
E-mail: ved.titkarsag@bekes.gov.hu   
Telefon: 66/441-722, 66/622-078, 66/622-076, 66/622-018,    
Fax: 66/441-722   
 
3. Bélyegz ők használata  
 
Az 1. számú függelék szerint. 
 
 

II. 
A Titkárság jogállása és a képviselet  

 
A Titkárság a kormánymegbízott – mint MVB elnök – közvetlen alárendeltségében működő önálló 
osztály jogállású szervezeti egység, amely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Titkárság 
belső szervezeti egységekre nem tagozódik. 
 
Rendeltetése, a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) szervezeti és 
működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a Békés Megyei Védelmi Bizottság (a 
továbbiakban: MVB) SZMSZ-ében meghatározott, az MVB elnökének jogszabályban meghatározott 
megyei szintű honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása, továbbá a MVB, valamint a MVB 
elnökének hatáskörébe tartozó védelmi igazgatási feladatok döntés-előkészítése, döntések 
végrehajtásának koordinálása. 
 
A titkár vezeti a Titkárságot és ellátja annak általános képviseletét. 
 
 

III. 
A Titkárság szervezeti felépítése  

 
A Titkárság létszáma 3 fő: 
 

a) 1 fő titkár, a katasztrófavédelem hivatásos állományából; 
b) 1 fő titkárhelyettes, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatásos állományából; 
c) 1 fő titkársági ügyintéző. 
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IV.  
A Titkárság m űködési rendje  

 
A Titkárság működési rendjét a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, a 
Kormányhivatal SZMSZ-e és a hozzá kapcsolódó belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a 
kormánymegbízott utasításai határozzák meg.  
 
A Titkárságot a kormánymegbízott – mint MVB elnök – közvetlenül irányítja. A Miniszterelnökség a 
Titkárság feletti funkcionális irányítást a kormánymegbízott tevékenysége feletti irányítási jogkörében 
gyakorolja. 
 
A Titkárság szakirányítását kizárólag szakmai feladatok terén közvetlenül, a kormánymegbízott egyidejű 
tájékoztatása mellett, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, illetve a honvédelemért felelős 
miniszter is gyakorolja. A szakmai irányítás keretében az illetékes minisztériumok a Titkársághoz 
delegált, másik tárcához tartozó szakember számára a kormánymegbízott útján határozhatnak meg 
szakmai feladatot.  
 
A Titkárság munkatársainak feladatait az Ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri leírások szabályozzák. 
A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben 
ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- és fölérendeltségi viszonyait, a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 
helyettesítés rendjét.  
 
Az MH állományába tartozó hivatásos katona munkaköri leírását a kormánymegbízott egyetértésével, a 
HM Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: HM VIF) készíti. 
 
A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának munkaköri leírását a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Békés MKI) igazgatójának egyetértésével a 
kormánymegbízott írja alá. 
 
Szakmai irányítási kapcsolatok: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Titkárság munkatársai a Titkárság feladat-, valamint hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen ellátni, feladatukat ilyen módon 
elvégezni.  
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V. 

 Munkáltatói jogok gyakorlása 
 

A titkár és titkárhelyettes irányában a munkáltatói jogokat a szakirányítást végző minisztérium kijelölt 
szervének vezetője gyakorolja az alábbiak szerint: 

 
a) a titkár esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a szolgálati viszonnyal 

összefüggő munkáltatói jogokat, a kormánymegbízott az egyéb munkáltatói jogokat; 
b) a titkárhelyettes esetében a HM VIF főosztályvezetője; 
c) a titkársági ügyintéző esetében a munkáltatói jogkört a kormánymegbízott gyakorolja. 

 
 

VI. 
Feladat- és hatáskörök 

 
1. A Titkárság részére megállapított feladat- és hatás körök az alábbiak:  

 
a) ellátja az MVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait; 
b) folyamatosan kapcsolatot tart a szomszédos fővárosi, valamint megyei védelmi bizottságokkal, a 

védelmi felkészítésben résztvevő és együttműködő szervek vezetőivel, a nemzetközi (határ 
menti) együttműködésben érintett védelmi igazgatási szervekkel; 

c) véleményezéseket, jelentéseket és előterjesztéseket készít elő az MVB elnöke által 
meghatározott témákban; 

d) előkészíti a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészülés, továbbá a katasztrófaveszély és a 
különleges jogrend időszakaiban a MVB, valamint a MVB elnökének döntéseit; 

e) ellenőrzi a MVB hatáskörébe tartozó hadkiegészítési, gazdaságmozgósítási feladatok 
végrehajtását; 

f) gondoskodik az elrendelt ügyeleti szolgálat ellátásáról, és biztosítja a folyamatos működés 
feltételeit; 

g) tervezi az MVB, valamint az MVB illetékességi területén a helyi és települési védelmi igazgatási 
és a honvédelemben közreműködő szervek felkészítését, továbbképzését; 

h) koordinálja a védelmi felkészítésbe bevont megyei szintű szervek és szervezetek tevékenységét, 
valamint a területi szintű védelmi igazgatási döntések előkészítését és végrehajtását; 

i) előkészíti az MVB üléseit, gondoskodik az ülések SZMSZ szerinti lebonyolításáról; 
j) előkészíti az MVB ellenőrzéseit, részt vesz azok végrehajtásában; 
k) előkészíti, szervezi, koordinálja az MVB elnökének protokolláris feladatait; 
l) az MVB működését érintő beszerzési tevékenységek előkészítésében részt vesz; 
m) az MVB döntésének megfelelően közreműködik a járási helyi védelmi bizottságok (a 

továbbiakban: HVB) felügyeletével kapcsolatos feladatok végrehajtásában; 
n) feldolgozza a védelmi igazgatás helyi szintjeiről érkező információkat, előkészíti a szükséges 

elnöki döntéseket, az országos információs rendszer részére a meghatározott adatokat 
továbbítja; 

o) folyamatos szakmai kapcsolatot tart a védelmi igazgatás központi szakmai irányító szerveivel; 
p) rendszeresen kapcsolatot tart a HVB-ok elnökeivel és titkáraival. 

 
2. A titkár feladatai: 

 
a) a kormánymegbízott, mint az MVB elnöke iránymutatásainak megfelelően vezeti a Titkárságot; 
b) végzi az MVB, továbbá annak elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, 

a döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját; 
c) előkészíti az MVB feladat- és pénzügyi tervét; 
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d) megszervezi az MVB üléseit, tárgyalásra előkészíti a napirendi pontok előterjesztéseit, az ülések 
időpontjáról megfelelő időben értesíti az MVB tagokat és a meghívottakat, számukra a meghívót 
és az előterjesztéseket megküldi; 

e) gondoskodik az MVB ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, az MVB és az MVB elnöke 
határozatainak írásba foglalásáról, valamint a határozatok érintettekkel való közléséről; 

f) figyelemmel kíséri az MVB és az MVB elnöke határozataiban foglalt feladatok megvalósulását; 
g) összefoglalót készít az MVB soron következő ülésére a két ülés közötti időszakban végrehajtott 

feladatokról vagy annak esetleges akadályairól; 
h) előkészíti, naprakészen tartja és megőrzi az MVB alapdokumentumait és intézkedési terveit; 
i) gondoskodik az MVB tagjai és azok képviselői nevének, elérhetőségének nyilvántartásáról és 

folyamatos naprakészen tartásáról; 
j) javaslatot tesz az MVB munkacsoportjainak összetételére és aktivizálására, gondoskodik 

időszakonkénti felkészítésükről, valamint koordinálja azok feladat-végrehajtását; 
k) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott eseti vagy állandó jelleggel 

hatáskörébe utal; 
l) részt vesz a kormánymegbízotti és a főigazgatói értekezleteken; 
m) elkészíti a Titkárság Ügyrendjét és a munkaköri leírásokat; 
n) megszervezi a Titkárság munkatársainak feladatait; 
o) gyakorolja a Titkársághoz, titkárhoz a kormánymegbízott által átruházott hatásköröket; 
p) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi és 

ellenőrzi a Titkárság feladatainak végrehajtását; 
q) javaslatot tesz a MVB elnöknek a MVB Titkársága munkatársait érintően, valamint a védelmi 

igazgatás más területein dolgozók elismerésre történő felterjesztésre; 
r) tevékenysége során együttműködik a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel. 

 
3. A titkárhelyettes feladatai: 

 
a) a titkárhelyettes a titkár irányítása mellett végzi munkáját; 
b) támogatja a titkárt a Titkárság vezetésében, a feladatok ellátásának megszervezésében, 

ellenőrzésében; 
c) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott, illetve a titkár eseti vagy állandó 

jelleggel hatáskörébe utal. 
 

A titkár és titkárhelyettes egyaránt részt vesz a honvédelmi, valamint a katasztrófavédelmi 
felkészítéseken. 

 
4. Titkársági ügyintéz ő feladatai: 

 
a) részt vesz az MVB üléseinek megszervezésében, munkaterületéhez kapcsolódóan 

közreműködik a bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések határozat-tervezetek 
előkészítésében, a titkár útmutatásai alapján; 

b) közreműködik az MVB tagjai és MVB munkacsoport tagok riasztási adatainak naprakészen 
tartásában; 

c) közreműködik az MVB és a Titkárság rendezvényeinek technikai előkészítésében, 
lebonyolításában; 

d) végrehajtja a munkaterületéhez kapcsolódóan - a védelmi igazgatás területéhez tartozó – 
adattárak feltöltését, naprakészen tartását, az ehhez szükséges dokumentumok bekérését és 
feldolgozását; 

e) felelős az iratoknak a Kormányhivatal Iratkezelési Szabályzatban meghatározott módon történő 
kezeléséért; 

f) végzi az MVB és a Titkárság működésével összefüggő adminisztrációs ügyintézői és ügykezelői 
feladatokat; 

g) továbbítja a címzetteknek az MVB, illetve az MVB elnök határozatait, rendelkezéseit; 
h) vezeti és elkészíti az MVB ülések jegyzőkönyveit; 
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i) ellátja az elnök vagy a titkár által meghatározott egyéb feladatokat. 
 

 
5. A Titkárság állományának általános feladatai: 

 
a) a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Titkárság állandó 

és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak az ellátásárért, 
b) munkáját a jogszabályokban meghatározottak szerint, valamint a titkár utasításai alapján 

szakszerűen köteles ellátni, 
c) köteles a tudomására jutott hivatalos információt a titkárhoz eljuttatni, indokolt esetben hivatalból 

eljárást kezdeményezni, 
d) alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket, 

folyamatosan fejleszteni azokat, 
e) naprakészen tájékozódni a Kormányhivatalt, illetve a munkakörét érintő jogszabályokról, 

megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó jogirodalmat, 
tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakításáról, 

f) közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, 
g) részt venni a munkakörébe tartozó képzésben, továbbképzésben. 

 
 

 VII. 
A kiadmányozás és helyettesítés rendje 

 
1. A kiadmányozás rendje: 

 
a) a titkár kiadmányozza a Titkárság feladatkörébe tartozó ügyekben, azokat az iratokat, amelyek 

kiadmányozását az MVB elnöke a maga számára nem tartotta fenn; 
b) a titkár távolléte esetén, annak kiadmányozási joga a titkárhelyettest illeti meg.  

 
2. A helyettesítés rendje: 

 
a) a titkárt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkárhelyettes teljes jog- és 

hatáskörrel helyettesíti; 
b) a titkárhelyettest távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkár teljes jog- és 

hatáskörrel helyettesíti; 
c) a titkársági ügyintéző helyettesítésére vonatkozó részletes szabályokat a munkaköri leírása 

tartalmazza. 
 
 

 VIII. 
Munkarend 

 
a) a Titkárság munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra a Kormányhivatal 

közszolgálati szabályzatában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni; 
b) a titkársági ügyintéző tekintetében a Kormányhivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza a 

munkaidőre és annak nyilvántartására vonatkozó szabályokat; 
c) a titkár szabadságkérelmét a kormánymegbízott a Békés MKI igazgató egyetértésével hagyja 

jóvá; 
d) a titkárhelyettes szabadságkérelmét a HM VIF főosztályvezető a kormánymegbízott és a titkár 

egyetértésével hagyja jóvá; 
e)  a titkársági ügyintéző szabadságkérelmét a titkár hagyja jóvá; 
f) az MH, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó, a Titkárságon 

szolgálatot teljesítő személyek munkaidő, illetve szabadság nyilvántartását a munkáltatói jogkört 
gyakorló szabályozása szerint vezetik; 
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g) a munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az 
érkezés és távozás időpontját, az igénybevett szabadság, betegállomány, valamint a munkából 
egyéb okból történő távollét időtartamát. 

h) az állományviszonynak megfelelő ünnepnapok munkaszüneti napnak minősülnek (Magyar 
Honvédelem Napja, Tűzoltóság Napja). 
 
 

 IX. 
A kapcsolattartás rendje  

 
1. Belső kapcsolat:  

 
a) A titkár közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, a 

Kormányhivatal főosztályvezetőivel, önálló osztályvezetőivel.  
b) A Titkárság feladatkörébe tartozó, de más szervezeti egységet érintő ügyekben az érdekelteket 

folyamatosan tájékoztatva és együttműködve kell eljárni.  
c) A Titkárság teljes állománya köteles a tudomására jutott hivatalos információt – az adat- és 

titokvédelmi szabályok betartásával – az illetékes szervezeti egységhez, államigazgatási 
szervhez, hatósághoz eljuttatni, illetve szükség esetén, az információ alapján hivatalból eljárást 
kezdeményezni. 
 

2. Munkaértekezletek rendje 
 

a) A titkár a kormánymegbízotti és főigazgatói értekezlet után, valamint kiemelt feladatok 
megkezdése előtt, illetve hetente egy alkalommal értekezletet, egyeztető megbeszélést tart a 
Titkárság állománya részvételével.  

b) Célja az általános tájékoztatás, az előző időszakban elvégzett munka ellenőrzése és értékelése, 
a következő időszakra vonatkozó feladatok meghatározása, egyeztetése és összehangolása. 
 

3. Küls ő kapcsolat: 
 

a) A titkár, a titkárhelyettes feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a HM 
VIF, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival, 

b) A titkár az MVB tagjaival és állandó meghívottjaival, a HVB elnökökkel és titkárokkal, a megyei 
települések polgármestereivel, a védelmi igazgatásban résztvevő szervekkel és szervezetekkel, 
továbbá a fővárosi és megyei védelmi bizottságok titkáraival. 

 
 

 X. 
Teljesítményértékelés  

 
A hivatásos állományú katona teljesítményértékelését a munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelési 
jogkörében eljárva, írásban rendszeresen végzi. 
 
A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának teljesítményértékelését és minősítését a vonatkozó 
kormányrendelet és miniszteri rendelet alapján a kormánymegbízott a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság igazgatójának egyetértésével végzi. 
 
A titkársági ügyintéző teljesítményértékelését a kormánymegbízott által kijelölt személy végzi. 
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 XI. 
Záró rendelkezés 

 
Az Ügyrendben foglaltakat a Titkárság teljes állománya köteles megismerni és betartani. 
 
 

készítette: 

Hajdu Gábor t ű. alezredes 

MVB titkár 





 

 

 

10. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLYÁNAK 

ÜGYRENDJE 

 

 



 

 

 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal  
Belső Ellenőrzési Osztályának  

Ügyrendje  
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Cím 

Az Osztály adatai 
 
1.1. Az Osztály megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal 
    Belső Ellenőrzési Osztály 
 
1.2.  A Belső Ellenőrzési Osztály a Békés Megyei Kormányhivatal székhelyén működik. 

     Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
        Levelezési címe: 5601 Békéscsaba, Pf.: 389. 

       A Belső Ellenőrzési Osztály elektronikus elérhetősége: belsoellenorzes@bekes.gov.hu 

 
2. Cím 

Az Ügyrend hatálya 
 
2.1. Az Ügyrend a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) Belső Ellenőrzési 
Osztálya (a továbbiakban: Osztály) állami tisztviselőire (a továbbiakban: munkatársak) terjed ki a 
teljeskörű feladat- és hatáskörük ellátása során.  
 

II. Fejezet 
Az Osztály jogállása, irányítása 

 
1. Cím 

Az Osztály jogállása 
 
1.1.  Az Osztály a BÉMKH önálló osztály jogállású szervezeti egysége, mely tevékenységét 
közvetlenül a Kormánymegbízott alárendeltségében végzi. 
 
1.2. Az Osztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett osztályvezetői besorolású belső 

ellenőrzési vezető. 
 

2. Cím 
Az Osztály irányítása, felügyelete, vezetése 

 
2.1. Az Osztályt a belső ellenőrzési vezető vezeti és ellátja annak általános képviseletét. 
 
2.2. Az ügyintézők a munkaköri leírásuk és felettes vezetőjük által meghatározottak szerint látják el 

munkakörüket. 
 
2.3. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között – 

tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők 



 

 

alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 

 
 

III. Fejezet 
Az Osztály szervezete, személyi állománya 

 
1. Az Osztály létszámadatai a következők: 
 

Belső ellenőrzési vezető 1 

Belső ellenőr 2 

Összesen: 3 

  
 

IV. Fejezet 
Az Osztály bels ő munkamegosztása és feladatai 

 
1. Cím 

A bels ő munkamegosztás 
 
1.1. A belső ellenőrök és az Osztály tevékenységét a belső ellenőrzési vezető vezeti. A belső 

ellenőrzési vezetőt a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a 
Kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. Az egyes munkáltatói jogokat szintén a 
Kormánymegbízott gyakorolja. Az Osztály vezetője irányítja, ellenőrzi a szakterületéhez és 
illetékességi körébe tartozó feladatok ellátását. 

A belső ellenőrzési vezető kinevezésével kapcsolatos előírásokat, valamint a feladatait a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet rögzíti. 

1.2. A belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető irányításával végzik tevékenységüket. 
Konkrét vizsgálathoz rendelten a belső ellenőrzési vezető jelöli ki a vizsgálatvezetőt 
megbízólevelében a belső ellenőrök közül.  

 
2. Cím 

Az Osztály feladatai 
 
2.1. Az Osztály fő tevékenységei  

a) Bizonyosságot adó tevékenység 
b) Tanácsadó tevékenység 

 
2.2. Az Osztály munkáját a nemzetközi, valamint államháztartásért felel ős miniszter által közzé 

tett bels ő ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével a 3 70/2011 (XII.31) Korm. 
rendelet, valamint a hatályos bels ő ellenőrzési kézikönyv szerint végzik, melyek részletesen 
tartalmazzák az Osztály feladatit a belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrök 
munkaköréhez tartozó hatás és jogköröket, valamint a konkrét munkavégzés során alkalmazott 
eljárásrendeket. 

 



 

 

 
 

V. Fejezet 
Az Osztály m űködése 

 
1. Cím 

Általános szabályok 
 
1.1. A belső ellenőrzést végző szervezeti egység közvetlenül a Kormányhivatal 

kormánymegbízottjának alárendelten végzi feladatait, szervezetileg az ellenőrzött területektől 
elkülönítetten helyezkedik el, jelentéseit közvetlenül a kormánymegbízottnak küldi meg 

 

1.2. A belső ellenőrzési vezető a kormánymegbízottnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. A belső 
ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető 
alárendeltségébe tartoznak.  

 
1.3. Az Osztály operatív tevékenységet nem végez. A belső ellenőr bevonása a Kormányhivatal 

szabályzatainak, rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába és végrehajtásába csak tanácsadás, 
véleményezés jelleggel történhet.  

 
 

2. Cím 
Munkarend 

 
2.1. Az Osztály munkarendje megegyezik az általános munkarenddel. 
 
2.2. A BÉMKH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza a munkarendre, a munkahelyről munkaidőben 

történő eltávozásra, valamint a munkaidő nyilvántartására vonatkozó szabályokat. 
 
 

VI. Fejezet 
Kiadmányozás és helyettesítés 

 
1.1. Az Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kiadmányozásról a BÉMKH Kiadmányozási 

Szabályzata rendelkezik. 
 
1.2. Az Osztály vezetőjének nincs kinevezett helyettese. A belső ellenőrzési vezető távolléte esetén 

helyettesítést az osztály munkatársai közül a munkaköri leírásában kijelölt állami tisztviselő látja el 
ügyrendi helyettesként. 

 
1.3. Az Osztály munkatársai a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik egymást. 

A helyettesítés során tett intézkedésről (a kiadmányozási jog gyakorlását is ideértve) a 
helyettesítő a helyettesítés megszűnése után haladéktalanul köteles tájékoztatni a helyettesített 
személyt. 

 
VII. Fejezet 

Együttm űködés és kapcsolattartás 
 
1.1. Az Osztály a többi szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtása esetén is biztosítja a 

hatékony és szakszerű munkavégzést, tevékenysége során közvetlen munkakapcsolatot tart fenn 
a hivatal főosztályvezetőivel, osztályvezetőivel, állami tisztviselőivel, állami ügykezelőivel, 



 

 

munkavállalóival, a járási hivatalok munkatársaival és együttműködik a feladat egységes szakmai 
szempontok szerinti megvalósításában. 

 
1.2. Az Osztály munkatársai tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. 
 
1.3. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő ügyekben a belső ellenőrzési 

vezetőt folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. 
 
1.4. Az egyes feladatok megoldása során, konkrét kérdésekkel összefüggésben az Osztály 

vezetőjének felhatalmazása alapján közvetlen kapcsolatot tartanak a megfelelő szintű 
hatóságokkal, önkormányzatokkal, partnerszervezetekkel. 

 
VIII. Fejezet 

Belső ellenőrzés és vezet ői ellen őrzés 
 
1.1. A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot ellenőrizni. 
 
1.2. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők betartására. 
 
1.3. A szakmai feladatellátás irányítása, felügyelete során ellátandó folyamatos vezetői ellenőrzés 

működtetésére vonatkozó előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az SzMSz, a belső szabályzatok, 
valamint a munkaköri leírás tartalmazza.  

 



11. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL ÁNAK  

 

ÜGYRENDJE 

 

 



 2 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Cím: A Békési Járási Hivatal Ügyrendjének célja, a Békési Járási Hivatal 
jogállása és alapadatai 

2. Cím: Az Ügyrend hatálya 
3. Cím: A Békési Járási Hivatal bélyegzői 
4. Cím: A Békési Járási Hivatal hatásköre, illetékessége, szakmai irányítása 

 
II. FEJEZET: A BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETE, SZEMÉL YI 
ÁLLOMÁNYA 
 

1. Cím: A Békési Járási Hivatal vezetése, belső munkamegosztás 
2. Cím: A Békési Járási Hivatal szervezeti egységei 
3. Cím: A Békési Járási Hivatal személyi állománya 

 
III. FEJEZET: A BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL EGYES SZERVEZETI 
EGYSÉGEINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
IV. FEJEZET: A BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL M ŰKÖDÉSI RENDJE 
 

1. Cím: A munkáltatói jogok gyakorlása 
2. Cím: A fegyelmi és kártérítési felelősségi jogkör gyakorlásának szabályozása 
3. Cím: a Békési Járási Hivatal munkarendje 
4. Cím: A helyettesítés rendje 
5. Cím: Ügyfélfogadás és a települési ügysegédek 
6. Cím: A munkavégzés általános szabályai 
7. Cím: Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 

 
V. FEJEZET: A BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATALON BELÜLI ÉS AZON K ÍVÜLI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS 
 

1. Cím: A Békési Járási Hivatalon belüli és azon kívüli együttműködés, 
kapcsolattartás részletes szabályai 

2. Cím: A Békési Járási Hivatal képviselete 
3. Cím: A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás 
4. Cím: A Békési Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai 

 
VI. FEJEZET: BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS 
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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATALA ÜGYRENDJE 
 

 

 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Cím 

A Békési Járási Hivatal ügyrendjének célja, a Békés i Járási Hivatal jogállása és alapadatai 
 

1. § 
 
(1) Az ügyrend célja, hogy meghatározza a Békési Járási Hivatal működési rendjét, különösen 
annak feladat- és hatásköreit, ügyintézési, ügyviteli rendjét, az ezekhez kapcsolódó tevékenységeit, 
továbbá a felelős alkalmazottak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, a belső (szerven belüli) 
és külső kapcsolattartás, képviselet módját, és ez által elősegítse a Járási Hivatal feladatának és 
tevékenységének magas színvonalú ellátását. 
 
(2) A Békési Járási Hivatal a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett osztályokból áll. 
 
(3) A Békési Járási Hivatal alapadatai: 
 
a) megnevezése:    Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala 
b) székhelye:    5630 Békés, Kossuth utca 4. 
c) levelezési címe:  5631 Békés, Pf. 11. 
d) elektronikus elérhetősége:  bekes.jaras@bekes.gov.hu 
e) jogállása:    önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
f) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 841104 Területi általános igazgatási szervek tevék enysége 
 
(4) Az Ügyrend módosítására javaslatot tehet a Kormánymegbízott, a Kormányhivatal 
Főigazgatója, Igazgatója, továbbá a Békési Járási Hivatal hivatalvezetője (továbbiakban: 
Hivatalvezető), a hivatalvezető-helyettese (továbbiakban: hivatalvezető-helyettes) és az osztályok 
vezetői. 
 
(5) Az Ügyrend rendelkezései betartásának folyamatos ellenőrzése minden szervezeti egység 
vezetőjének a feladata az irányítása alatt álló munkavállalóknál. Az Ügyrend rendelkezéseinek 
megsértése esetén a szervezeti egységek vezetői kötelesek a megfelelő jelzést, intézkedést 
megtenni, továbbá, amennyiben indokolt, fegyelmi eljárást kezdeményezni. 
 
(6) Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben és működési területeken – jogszabály vagy 
közjogi szervezetszabályozó eszköz kifejezett felhatalmazása esetén – a Hivatalvezető Vezetői 
Utasításban rendelkezhet, mely vezetői utasítás rendelkezései nem lehetnek ellentétesek jelen 
Ügyrend rendelkezéseivel. A mindenkor hatályos Vezetői Utasítások nyilvántartásáról, vezetéséről és 
kezeléséről a hivatalvezető-helyettes gondoskodik. 
 
 

2. Cím 
Az Ügyrend hatálya 
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2. § 
 
(1) Az Ügyrend hatálya a Békési Járási Hivatal állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és 
munkavállalóira (továbbiakban: foglalkoztatottak) terjed ki állami szolgálati 
jogviszonyuk/munkaviszonyuk alapján ellátott feladat- és hatáskörükben. 
 
(2) Az Ügyrendben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, közjogi 
szervezetszabályozó eszközzel, továbbá a Kormányhivatal belső szabályzataiban, illetőleg a 
kormánymegbízotti/főigazgatói utasításokban foglaltakkal. 
 

3. Cím 
A Békési Járási Hivatal bélyegz ői 

 
3. § 

 
(1) A Békési Járási Hivatal körbélyegzővel rendelkezik. A körbélyegző középen Magyarország 
címerét, kettős tört félkörben a „Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala” elnevezést, 
valamint a bélyegző sorszámát tartalmazza. 
 
(2) A Békési Járási Hivatal fejbélyegzővel rendelkezik. A fejbélyegző téglalap alakú, sorszám 
nélküli, amely tartalmazza a „Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala” elnevezést és az 
„5630 Békés, Kossuth utca 4.”székhelycímet. A más telephelyen található szervezeti egységek 
esetében a fejbélyegző a saját hivatalos postai címüket tartalmazza. 
 
(3) A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok 
kézbesítését előkészítő állami tisztviselő jogosult. A bélyegzők használatára a Hivatalvezető egyedi 
döntéssel bármely állami tisztviselőt felhatalmazhat. 
 
(4) A Kormányhivatal a Békési Járási Hivatal használatában álló bélyegzőkről naprakész és 
pontos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a járási hivatal szervezeti egységeinél használt 
bélyegzők lenyomatát, a szervezeti egység nevét, a használó nevét, az átvétel és a visszavétel 
időpontját.  
 
(5) A bélyegző használója annak használatért teljes felelősséggel tartozik. A bélyegző használója 
felelős azért, hogy a bélyegző illetéktelen személy birtokába és használatába ne kerülhessen, köteles 
gondoskodni a bélyegző megfelelő, biztonságos tárolásáról. 
 
(6) Bélyegző elvesztése esetén az elvesztés tényét a Hivatalvezető részére haladéktalanul, 
írásban be kell jelenteni. A Hivatalvezető vizsgálatot folytat le a bélyegző elvesztéséről, melyről 
jegyzőkönyvet vesz fel, és a vizsgálat eredménye alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 

4. Cím 
A Békési Járási Hivatal hatásköre, illetékessége, s zakmai irányítása, felügyelete  

 
4. § 

 
(1) A Békési Járási Hivatal alapfeladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet), az SzMSz és egyéb jogszabályok határozzák meg. 
 
(2) A Békési Járási Hivatal illetékességi területén gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott 
feladat- és hatáskörét. A Békési Járási Hivatal illetékességére a Korm. rendeletben foglaltak az 
irányadóak.  
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5. § 
 
A Békési Járási Hivatal működésének költségvetését a Kormányhivatal költségvetése tartalmazza. 
 
 

II. Fejezet 
A Békési Járási Hivatal szervezete, személyi állomá nya 

 
1. Cím 

A Békési Járási Hivatal vezetése, bels ő munkamegosztása 
 

6. § 
 

(1) A Békési Járási Hivatal részletes, mindenkor hatályos hatásköri- és feladatjegyzékét, valamint 
a működését meghatározó jogszabályok jegyzékét a hivatalvezető-helyettes tartja nyilván és vezeti.  
 
(2) A Békési Járási Hivatal foglalkoztatottainak feladatait az ügyrend és a vonatkozó munkaköri 
leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon - többek 
között - tartalmazza különösen az adott munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 
helyettesítés módját. 
 
(3) A Békési Járási Hivatal hivatalvezetőjének feladat- és hatáskörei különösen: 
 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a 
Békési Járási Hivatalt, felelős a hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) A Hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
a Békési Járási Hivatalhoz, illetve a Hivatalvezetőhöz címzett hatásköröket; a Békési 
Járási Hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol, kiadmányozási jogkörét a 
kiadmányozási szabályzatban meghatározottak szerint delegálja. 

c) Elkészíti a Békési Járási Hivatal ügyrendjét, és gondoskodik a Békési Járási Hivatal 
foglalkoztatottjai munkaköri leírásainak elkészítéséről. 

d) Kezdeményezi a Békési Járási Hivatal működésének, a foglalkoztatottjai 
munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

e) Az Ügyrendben szabályozott szakmai értekezleteket, egyéb egyeztetéseket hív össze az 
irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységi körében felmerült fontosabb 
feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve 
a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása, együttműködése céljából. 

f) A Békési Járási Hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, a szabadságolási ütemterv keretei között engedélyezi a szabadságok 
igénybevételét, és a munkaidőben történő eltávozást, a 10. §-ban foglaltaknak 
megfelelően. 

g) A Kormányhivatal által elrendelt beszámolók, jelentések elkészítéséről, adatok közléséről 
gondoskodik, végrehajtja a Kormánymegbízott és a Kormányhivatal döntéseit, utasításait. 

h) Részt vesz a Kormányhivatal által megtartott, belső szabályzataiban, utasításaiban, 
SzMSz-ben szabályozott értekezleteken, továbbképzéseken, egyeztetéseken. 

i) Gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogkört a Békési Járási Hivatal foglalkoztatottjai 
felett munkakörük és feladatkörük vonatkozásában. 

j) Ellátja az Ügyrendben szabályozott feladatait, a Békési Járási Hivatal működésének 
szabályozására vezetői utasításban rendelkezhet az Ügyrendben megjelöltek szerint. 

 
(4) A Békési Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesének feladat-körei különösen: 
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a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően segíti a Hivatalvezetőt a 

Békési Járási Hivatal vezetésében és irányításában, különös tekintettel a 
szervezetszabályzó eszközök, vezetői utasítások, ellenőrzések tekintetében. 

b) Gyakorolja a kiadmányozási jogköröket, melyeket a Hivatalvezető részére delegált; ellátja 
a Hivatalvezető általános helyettesítését. 

c) A Békési Járási Hivatal osztályvezetőivel napi szinten egyeztet az aktuális teendőkről, 
napi munkafolyamatokról. 

d) Kezdeményezi a Békési Járási Hivatal működését szabályzó eszközök módosítását, 
felülvizsgálatát. 

e) Ellátja mindazon feladatokat, melyeket részére munkaköre és az irányadó jogszabályok 
előírnak. 

f) Segíti a Békési Járási Hivatal funkcionális és titkársági feladatainak ellátását, szakmai 
irányítását. 

g) Vezeti a Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztályát. 
h) Ellátja a Békés Helyi Védelmi Bizottság Titkári feladatait. 

 
(5) A Békési Járási Hivatal osztályvezetőjének feladatkörei különösen: 
 

a) Folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály feladatkörére vonatkozó jogszabályokat illetve 
azok változásait. 

b) Részt vesz a járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben, a Hivatalvezető szakmai 
irányítási feladatainak ellátásában. 

c) Szervezi, vezeti, összehangolja az osztály szakmai tevékenységét. 
d) Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, az osztály feladatkörébe tartozó első 

fokú ügyek jogszerű, szakszerű, kulturált és határidőn belül történő intézéséről.  
e) Felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért az osztály 

feladatköréhez igazodóan. 
f) A Hivatalvezetőnél kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

biztosításához szükséges intézkedések megtételét. 
g) Amennyiben a Békési Járási Hivatal telephelyén is lát el az osztály feladatot, a 

telephelyen napi szinten egyeztet az aktuális teendőkről, ellenőrzi a telephelyen ellátott 
feladatok végrehajtását. 

h) Gondoskodik a feladatoknak az osztály dolgozói közötti arányos elosztásáról, a 
beérkezett ügyiratok érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők 
betartásáról, a munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók 
helyettesítésének megszervezéséről.  

i) Ellátja a kiadmányozási szabályzatban meghatározott kiadmányozási feladatokat. 
j) Elkészíti az osztályon dolgozó foglalkoztatottak munkakörének leírását, gondoskodik azok 

napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról. 
k) Gondoskodik a szabadságok ütemezéséről, kiadásáról, illetve a szabadságolások 

nyomon követéséről és a megfelelő helyettesítésről az osztály foglalkoztatottjainál. 
l) Rendszeresen tájékoztatja a Hivatalvezetőt (és helyettesét) az osztály által ellátott 

szakmai tevékenységre vonatkozóan. 
m) Együttműködik a Békési Járási Hivatal vezetőivel, foglalkoztatottjaival.  
n) Köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, az Ügyrend, az SzMSz, továbbá a 

Kormányhivatal és a Békési Járási Hivatal szabályzataiban, vezetői utasításaiban foglalt 
rendelkezések betartásáról, az osztályon dolgozó foglalkoztatottak általi betartatásról. 

o) Az osztályvezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

(6) A Békési Járási Hivatal ügyintézőjének feladatkörei különösen: 
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a) Az ügyintéző állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai 
követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak 
szerint végzi. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás, diszkréció, valamint az 
ügyfélbarát ügyintézés követelményeinek megfelelően látja el.  

b) Biztosítja az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az ügyintézési 
határidők betartását. 

c) Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezetek 
és szakmai anyagok véleményezését. 

d) Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának 
végrehajtásáról. 

e) Az osztály feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt a 
kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  

f) Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó, és rá szignált intézkedéseket, döntéseket, 
illetve foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 

g) Jelzi az osztályvezetőnek, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében főhatóság 
megkeresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak. 

h) Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésben, továbbképzésben. 
i) Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célból 

adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
j) Az ügyirat-kezelési program használatával ellátja az ügyiratkezeléssel összefüggő ügyirat-

kezelési feladatokat. 
k) Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 
(7) A Békési Járási Hivatal ügykezelőjének feladatkörei különösen: 
 

a) Az ügykezelői feladatot ellátó állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai 
követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak 
szerint végzi. 

b) Az iktató program alkalmazásával érkezteti és iktatja a munkakörében kijelölt osztály 
ügyiratait, gondoskodik az irattárazási feladatok ellátásáról. 

c) Ellátja a Békési Járási Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek tevékenysége gyakorlásához 
kapcsolódó ügyviteli feladatokat a Hivatalvezető által meghatározott módon és 
mértékben. 

d) Az ügykezelő részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

2. Cím 
A Békési Járási Hivatal szervezeti egységei 

 
7. § 

 
(1) A Békési Járási Hivatalban az alábbi szervezeti egységek működnek: 

 
  a) Békési Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 
   - Mezőberényi Kirendeltség 
  b) Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 
   - Mezőberényi Kormányablak 

c) Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
d) Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
(2) A Békési Járási Hivatal szervezeti felépítésének ábráját, organogramját az 1. számú függelék 

tartalmazza. 
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3. Cím 
A Békési Járási Hivatal személyi állománya 

 
8. § 

 
(1) A Békési Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat az állami tisztviselőkről 
szóló 2016. évi LII. törvény (továbbiakban: Áttv.) valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) alapján kinevezett állami tisztviselők, állami 
ügykezelők, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya 
alá tartozó munkavállalók látják el. A Békési Járási Hivatal összesített létszáma 65 fő. A Békési Járási 
Hivatal szervezeti egységek közötti létszám-eloszlását a 4. számú függelék tartalmazza. 

(2) A Békési Járási Hivatalban a vezetői feladatokat a hivatalvezető látja el. A hivatalvezető 
általános helyettesítésével kapcsolatos feladatokat a hivatalvezető-helyettes látja el. 

 
III. Fejezet 

A Békési Járási Hivatal szervezeti egységeinek fela datköre  

 
9. § 

 
1. Békési Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 
 
1.1. Működést támogató feladatai tekintetében: közreműködik a járási hivatalvezető feladatainak 
ellátásában, segíti a járási hivatalvezető munkáját, közreműködik a járási hivatal funkcionális 
feladatainak végrehajtásában. 
 
1.2. Az osztály az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos feladatokat, és gyakorolja azon hatásköröket, melyek vonatkozásában jogszabály első 
fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen 

1.2.1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;  
1.2.2. a hadigondozásról szóló törvényben; 
1.2.3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben; 
1.2.4. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben; 
1.2.5. a társasházakról szóló törvényben;  
1.2.6. a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben; 
1.2.7. a természet védelméről szóló törvényben;  
1.2.8. a vízgazdálkodásról szóló törvényben; 
1.2.9. a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben; 
1.2.10. a menedékjogról szóló törvényben; 
1.2.11. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben; 
1.2.12. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényben, 
1.2.13. valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben 
meghatározott közlekedési hatósági feladatokat. 
 

1.3. Az osztály a szociális feladatok körében ellátja a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvényben meghatározott feladatokat.  
 
1.4. Az osztály a gyámügyi feladatok körében ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és 



 9 

egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a Járási Hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és 
hatáskörét érintő feladatokat. Így különösen: 
 
1.4.1. A gyermekek védelme érdekében: 

1.4.1.1. elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 
hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy 
- ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai 
betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot 
vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, 
1.4.1.2. megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, szünetelését, megszűnését, 
1.4.1.3. dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú 
elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
1.4.1.4. nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, 
1.4.1.5. dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
1.4.1.6. figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a 
szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben 
elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét, 
1.4.1.7. dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
1.4.1.8. dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói 
vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével 
egyidejűleg megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
1.4.1.9. dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve 
megszüntetéséről, 
1.4.1.10. megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
1.4.1.11. dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű 
gyermek nevelési felügyeletéről, 
1.4.1.12. közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
1.4.1.13. dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, a megelőző 
pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről, 
1.4.1.14. dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, 
a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
1.4.1.15. kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 
folyósításának szüneteltetését, 
1.4.1.16. megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
1.4.1.17. a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 
illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
1.4.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

1.4.2.1. dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
1.4.2.2. dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
1.4.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

1.4.3.1. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
1.4.3.2. megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
1.4.3.3. hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya 
pertársaként való részvételéhez, 
1.4.3.4. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőlépességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, ha a törvényes 
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képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 
meg, 
1.4.3.5. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 
1.4.3.6. eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
a) az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
b) az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét 
áll fenn, 

1.4.3.7. jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság 
vélelmének megdöntése iránt, 
1.4.3.8. megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
és megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 
1.4.4. A gyámügyi feladatai keretében a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya 
és születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
b) a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 
a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

 
1.4.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 
az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 
személy általi örökbefogadásához. 

 
1.4.6. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 
felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél 
történő elhelyezése, a gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó 
gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság 
cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a 
cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által 
önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, 
valamint a választójogból való kizárás megszüntetése, 

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
1.4.7. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, 
b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

 
1.4.8. A gyámügyi feladatai keretében a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az 
eltűnt személy holtnak nyilvánítását. 
 
1.4.9. A kapcsolattartással, szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

a) dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 
kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 
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kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező 
támogatott közvetítői igénybevételét rendeli el, 
b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 
c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 
vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 
megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét 
rendeli el, 
e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 
tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 
20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, 
az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e 
területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi 
tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a 
tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság 
megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 
kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 
kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 
j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési 
tevékenység keretében történő foglalkoztatását, és 
k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem 
ügyében, 

 
1.4.10. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására 
gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel és felügyeli 
tevékenységüket, 

c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 
és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 

d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 
annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult 
bíróságnak történő megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 
felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

 
1.4.11. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása 
a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen 



 12 

korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez a járási hivatal gyámügyi 
osztálya feladatkörébe tartozik. 
 
1.4.12. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 
vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, 
államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben 
kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a 
szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal 
megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a 
végszámadást, 

d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni 
értékű jogával kapcsolatos ügyekben, 

e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 
 
1.4.13. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti 
családvédelmi koordinációért felelős szerv a Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztálya: 

a) A családvédelmi koordinációért felelős szerv a bántalmazottat kérelmére személyesen 
meghallgatja. Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül azzal, hogy a 
bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni. 
A bántalmazott kérelmére arról is megfelelően gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a 
személyes meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se 
léphessen kapcsolatba bántalmazottal. 

b) A családvédelmi koordinációért felelős szerv a hozzátartozók közötti erőszak, vagy annak 
veszélye miatt tett jelzés fogadását követően - figyelemmel a hozzátartozók közötti 
erőszak kiemelkedő súlyára - a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás 
érdekében történő megjelenésre hívhatja fel.  

c) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazottnak a 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, a bántalmazottat 
megillető jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális 
intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a 
hamis vád következményeiről. A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért 
felelős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és 
mentálhigiénés segítséget kapjon. 

d) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazónak a 
hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről. 

e) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatja a bántalmazottat és a 
bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, 
konfliktuskezelő lehetőségekről. Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad. 

f) A családvédelmi koordinációért felelős szerv a személyes meghallgatáson elhangzottakat 
jegyzőkönyvbe foglalja és - a bántalmazott akaratának figyelembevételével - megteszi a 
szükséges intézkedéseket a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése vagy 
megszakítása érdekében. 

g) A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásáról és a feltárt tényekről 
haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget. 

 
1.5. Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés 
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1.5.1. A jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, nyilvántartó, 
ellenőrző és egyéb hatósági feladatokat ellát, a jogszabályban foglalt feltételek fennállása 
esetén közvetlen segítséget nyújt az ügyfelek részére. 

1.5.2. A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott 
méltányossági kérelmek Igazságügyi Minisztérium részére történő felterjesztését 
előkészíti. 

1.5.3. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a jogi segítő és a pártfogó ügyvéd 
igénybevételének lehetőségét, határozattal dönt a támogatás engedélyezéséről és annak 
mértékéről, a kérelem elutasításáról, szükség esetén a már megállapított támogatás 
módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról, a fizetési feltételek módosítása iránt 
benyújtott kérelmekről. 

1.5.4. Ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat - 
összevetve azokat a határozatokkal és a teljesítésigazolásokkal, illetve a pártfogó ügyvédi 
díjat megállapító jogerős határozattal, a kifogásolt számlákat visszaküldi a jogi 
segítőknek, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak. 

1.5.5. A visszatérítési kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási eljárást kezdeményez, 
vagy egyéb intézkedést tesz a követelés behajtása iránt indokolt kérelemre halasztást, 
részletfizetést engedélyez. 

1.5.6. Peres ügyekben a támogatott fél képviseletére indokolt esetben pártfogó ügyvédet rendel 
ki, dönt a pártfogó ügyvéd felmentéséről. 

1.5.7. A pártfogó ügyvéd díjigénye, és a bíróságtól kapott értesítés alapján megállapítja a 
pártfogó ügyvéd díját, a bíróság döntése alapján rendelkezik annak viseléséről. 

1.5.8. Döntése alapján kétévente felülvizsgálhatja, a peres ügyekben a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően felülvizsgálja a támogatás feltételeinek fennállását. 

1.5.9. A polgári eljárásban nyújtott támogatásra vonatkozóan hivatalból, kérelemre, illetve 
szükségességének felmerülése alapján elvégzi a támogatás feltételei fennállásnak 
felülvizsgálatát. 

1.5.10. A központi hatóság megkeresésére a fél határon átnyúló tartási ügyében a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételét 
kirendelés útján, mely magába foglalja a keresetlevél elkészítésére és benyújtására 
vonatkozó szolgáltatást is. 

1.5.11. Továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti 
kérelmeket és a jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, fordítással 
kapcsolatos feladatokat. 

1.5.12. Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megszervezett ügyfélszolgálati tevékenység 
keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben. 

1.5.13. Tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatosan. 
1.5.14. Számítógépes nyilvántartást vezet a jogi segítségnyújtási támogatás igénybevételéről. 
1.5.15. A jogi segítségnyújtó tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat; szakmai anyagok 

Igazságügyi Minisztérium részére történő felterjesztést előkészíti. 
1.5.16. A bűncselekmények, illetve tulajdon elleni szabálysértések áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, nyilvántartó, 
ellenőrző és egyéb hatósági feladatokat lát el. 

1.5.17. Együttműködik és kapcsolatot tart a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával, a nyomozó 
hatósággal, az ügyészséggel, a bírósággal, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal, a 
konzuli szolgálattal, a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, az egészségügyi 
intézményekkel, az ifjúságvédelmi szervezetekkel, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, az alap- 
és szakellátást nyújtó szociális szolgáltatókkal és intézményekkel, a közoktatási 
intézményekkel, a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és a vallási közösségekkel. 

1.5.18. Gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, 
hatóságok az áldozatokat megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék. 
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1.5.19. Előkészíti a kárenyhítési kérelem a döntésre jogosult hatósághoz történő továbbításra, 
útmutatást ad a kiegészítő adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, beszerzi a kiegészítő 
adatokat. 

1.5.20. Gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók elkészítéséről, 
hozzáférhetőségéről, a formanyomtatványok hozzáférhetőségéről. 

1.5.21. Érdemben elbírálja az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet. 
1.5.22. A kérelem elbírálásához tisztázza a tényállást, meghallgatja az áldozatot vagy más 

személyt, megkeresheti a támogatás igénybevételének feltételeire vonatkozó adatokat 
nyilvántartó hatóságokat a közölt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében. 

1.5.23. Az Igazságügyi Minisztérium által kezelt, a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére 
és az azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célelőirányzat terhére azonnali pénzügyi 
segéllyel támogatja az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással 
kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a 
bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen 
kiadások megfizetésére nem képes. 

1.5.24. Törvényben meghatározott esetekben kötelezi az áldozatot a pénzben nyújtott támogatás 
visszatérítésére, indokolt kérelemre halasztást, illetve részletfizetést engedélyez, ellenőrzi 
a visszatérítési kötelezettség teljesítését, intézkedik a tartozás összegének behajtása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnél. 

1.5.25. Megvizsgálja az azonnali pénzügyi segély tárgyában hozott döntés ellen benyújtott 
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, és az ügy iratait – a keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatával együtt – továbbítja a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz. 

1.5.26. Ellenőrzi a Békési Járási Hivatal illetékességi területén lakhellyel rendelkező járadékra 
jogosult tekintetében a járadékra való jogosultságot, a törvényben meghatározott 
megszüntető ok fennállása esetén a járadék megszüntetése iránt előterjesztést készít.  

1.5.27. Az áldozat kérelmére segítséget nyújt a formanyomtatvány kitöltéséhez. 
1.5.28. Kérelemre igazolja, hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban részesíthető 

áldozatnak minősül-e.  
1.5.29. Az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat rendelkezésére 

bocsátja az adott tagállam által használt nyomtatványt, valamint segítséget nyújt annak 
kitöltéséhez. 

1.5.30. Hozzásegíti az áldozatot alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 
egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez. 

1.5.31. Jogi tanácsot és segítséget ad a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés 
következtében jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak.  

1.5.32. Tájékoztatja az ügyfelet büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli jogairól és 
kötelezettségiről, a számára elérhető támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, 
valamint az egyéb ellátásokról és jogérvényesítési lehetőségekről, továbbá tájékoztató 
anyagokat készít az áldozatok számára. 

1.5.33. Nyilvántartást vezet az ügyfelek tájékoztatásáról, a beérkezett kérelmekről, a megítélt 
támogatásokról, a nyilvántartás adatairól megkeresésre információt nyújt a büntető- vagy 
polgári ügyben eljáró bíróság, a büntetőügyben eljáró ügyész vagy nyomozó hatóság, 
valamint a jogi segítő, továbbá a gyermekjóléti szolgálat, illetve a járási hivatal részére. 

1.5.34. Folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a támogatásokból való kizárás 
feltételeinek teljesülését. 
 

1.6. Fogyasztóvédelem: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) 
Kormányrendeletben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala feladat- és 
hatáskörébe utalt fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági feladatok, különösen: 

1.6.1.     Ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése  
1.6.1.1. Hiteles mérőeszköz hiánya miatti eljárás. 
1.6.1.2. Ár- egységár feltüntetés hiánya miatti eljárás. 
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1.6.1.3. 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 fel. 
1.6.1.4. A betétdíj feltüntetése hiánya miatti eljárás lefolytatása, 
1.6.1.5. Árfeltüntetés hiánya miatti eljárás lefolytatása, 
1.6.1.6. Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díj nincs feltüntetve, de azt felszámítják, 
1.6.1.7. Mozgóbolt, illetve közterületi értékesítés esetén eljárás lefolytatása, ha 
megsértik az általános kereskedelmi előírásokat, 
1.6.1.8. Eljárás lefolytatása a szolgáltatóval szemben, ha nem tünteti fel a 
szolgáltatási díjat, illetve megsérti a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi előírást, 
1.6.1.9. A fogyasztó tájékoztatásának elmulasztása (díjemelés, részvételi díj, utazási 
szerződés feltételeiről) miatti eljárás lefolytatása, 
1.6.1.10. Eljárás lefolytatása szálláshely szolgáltatóval szemben, ha megsérti a 
kereskedelmi törvény előírásait, 
1.6.1.11. Eljárás lefolytatása, ha a gyógyászati segédeszközt üzleten kívül értékesítik. 
 

      1.6.2. A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a 
megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra: 

1.6.2.1. Eljárás lefolytatása abban az esetben, ha jótállási jegyet nem a jogszabályi 
előírásnak megfelelően állították ki, 
1.6.2.2. Eljárás lefolytatása, ha a vállalkozás nem veszi fel a minőségi kifogásról szóló 
jegyzőkönyvet, 
1.6.2.3. Jótállási jegy tartalmának vizsgálata, illetve eljárás lefolytatása a 
hiányosságok esetén, 
 

1.6.3. A fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás 
visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése: 

1.6.3.1. Fiatalkorú kiszolgálása szeszes itallal, dohánytermékkel, illetve fiatalkorú 
részére szexuális termék értékesítése. 
1.6.3.2. Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék 
értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírás betartásának ellenőrzése. 
1.6.3.3. 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. 
 

1.6.4. Panaszkezelés: 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. alapján kezeli a Békési Járási Hivatalhoz 
beérkezett fogyasztóvédelemmel kapcsolatos panaszokat. 
 

2. Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 
 
2.1. Okmányirodai feladatai körében ellátja 

2.1.1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, valamint 
az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

2.1.2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és 
az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

2.1.3. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 



 16 

2.1.4. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben meghatározott;  

2.1.5. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 
Korm. rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

2.1.6. az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 

2.1.7. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben 
meghatározott; 

2.1.8. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

2.1.9. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az egyes, az 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 
21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

2.1.10. a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához 
telepített feladatokat. 

 

2.2. Kormányablak feladatai körében ellátja 
2.2.1. a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít, 

2.2.2. közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 

2.3. Kormányablak Osztály részletes feladatai 
 
2.3.1. Lakcímnyilvántartás 

a) Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok a járás 
területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében ennek keretében végzi az: 
adatváltozások átvezetését, személyi azonosító kiadását, lakcímbejelentés fogadását, 
személyazonosító igazolvány kiadását.  

b) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

c) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének bejelentését.   

d) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, vagy hontalan személy lakcím 
ügyében 

e) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  

f) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi és lakcím adatait 
tartalmazó nyilvántartásból.   

g) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, 
amennyiben a magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában 
javított adatok nem egyeznek a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adataival.   
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2.3.2. Útlevél igazgatás 
a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal kapcsolatos feladatok 

ellátásában, és az úti-okmány nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról 
a központi adatkezelő szervet. 

2.3.3. Statisztikai adatszolgáltatás 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai 
számjel megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése 
kapcsán kitöltött nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét 
(cégnevét), valamint címét (székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 

2.3.4.  Ipari és kereskedelmi igazgatás 
a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 

változásának és megszüntetésének bejelentésével kapcsolatos feladatokat, ügyfélkaput 
létesít, tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést 
folytat. 

b) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói 
tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés 
kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni 
vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni 
vállalkozó főtevékenységét, illetve a tevékenységi körök egyikét sem folytathatja 
jogszerűen. 

2.3.5. Közlekedési igazgatás 
a) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 

bíróság értesítése alapján. 
b) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 

ellátásában. 
c) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása 

iránti kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére 
történő kiadásáról. 

d) Jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítása, cseréje, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról. 

e) Kiállítja, cseréli, pótolja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányt. 
f) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 

feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 
g) Kiadja, cseréli, pótolja és visszavonja a parkolási igazolványt. 
h) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. 
i) Kiadja, visszavonja, cseréli a vezetői engedélyt.  
j) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 

vonatkozó, továbbá a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során, 
továbbá a járműhonosítási eljárásban megállapított adatairól. 

k) A járművezetésre jogosító okmányok parkolási igazolvány visszavonásával, jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

l) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
m) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

n) A vámhatósággal minden hónap 15. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti 
állapotnak megfelelően adatokat szolgáltat az "E" és "P" betűjelű ideiglenes 
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rendszámtábla kiadásáról a kérelmező lakóhelye (székhelye) szerint illetékes 
önkormányzati adóhatósághoz. 

 
2.3.6. Okmányirodai bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: A közúti közlekedési igazgatási hatósági 
eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a alapján az Okmányiroda igazgatási 
szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és 
átutalással. 
 
2.3.7. Ellátja az állampolgárságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott, a járási hivatalok által ellátandó, a jogszabály által a járási hivatal 
szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat. 
 
Eljáró kormányablak kijelölése: A Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
Békés, Bélmegyer, Murony, Tarhos települések esetében a békési Kormányablak, Mezőberény, 
Kamut, Köröstarcsa települések esetében a mezőberényi Kormányablak illetékes. Egyes, főleg 
adatszolgáltatást tartalmazó ügyekben a Kormányablak vezetője ettől az illetékességi felosztástól 
eltérhet. 
 
2.3.8. A kormányablakokról szóló rendeletben foglalt ügykörökben ellátja az azonnal intézhető, a saját 
hatáskörben intézhető és a továbbítandó feladatait, továbbá hatáskörébe tartozó ügyekben 
tájékoztatást ad és végzi az ún. kiegészítő szolgáltatások biztosítását, a hivatalból intézhető ügyeit.  
 
 
3. Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

Feladatköre: Az osztály ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a Járási Hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és 
hatáskörét érintő feladatokat. 
 
3.1. Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok 

 
3.1.1. Koordinációs feladatai tekintetében:  

a) Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 
uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.  

b) Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti 
adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felé. 

c) Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
d) A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.  
e) Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

települési önkormányzatokkal. 
f) Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 
g) Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 
h) Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály 

feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket. 
i) Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel. 
j) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 

megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás 
kiadásának feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megállapítására jogosult szervezeti egységét közös adatbázison (FOKA) keresztül 
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tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről 
(együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés). 
 

3.1.2. A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében: 
a) Fogadja és továbbítja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére a 

foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket. 
b) Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, 
továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát 
el az egész ország területére. 

c) Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel kapcsolatos 
feladatokat. 
 

3.1.3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a 
korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és 
szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével 
kapcsolatos feladatokat. Számfejtési ütemterv alapján elvégzi a megállapított járadék, 
segély, költségtérítés pénzügyi feladását az Integrált Rendszerben. 

b) Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 
feladatokat elvégzi. 

c) Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály 
az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a 
másodfokon eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály számára. 

d) A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és átadja a méltányossági 
jogkört gyakorló hivatalvezető által történő döntéshozatal céljából. 

e) Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés 
és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

f) Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 
állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági 
bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem 
minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy 
TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
2010. évi LXXV. törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatokat. 

g) Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 
h) Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 
i) Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan feladatkörébe utalt 

feladatokat. 
j) Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket. 
k) Ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi 

rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat. 
3.1.4. Európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:  

a) A Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat. 

b) Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, az uniós munkavállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik az 
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uniós munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a 
tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet 
szerinti- nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett 
ellátásokról. 

c) Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával 
kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, valamint magyarországi 
munkavállalásának engedélyezésére irányuló eljárásokban a közvetítői nyilatkozat 
előkészítéséhez szükséges feladatokat ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot. 

 
3.1.5. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

a) Munkaközvetítést végez. 
b) Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 

feladatokat. 
c) Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket. 
d) Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart 

a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci 
folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-
közvetítést korlátozó okokat. 

e) A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet 
fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására. 

f) Információt nyújt, tanácsadást végez. 
g) Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 
h) Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik 
a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és kirendeltségi 
értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít.   

i) Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 
enyhítésében. 

j) Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

3.1.6. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 
a) Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott 
feladatokat. 

b) Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból. 
c) Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 
d) Információt nyújt, tanácsadást végez. 
e) Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 
f) Kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel. 
g) Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. 
h) Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 
i) Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 
 

3.2. Munkaerő-piaci és pénzügyi feladatok 
 
3.2.1. Koordinációs feladatai tekintetében:  

a) Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti 
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adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére. 
b) Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
c) A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.  
d) Segíti a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályának 
program-tervező munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, ahhoz 
szükséges szakmai információkat.  
e) Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 
f) Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 
g) Megválaszolja az ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó 
tájékoztatáskéréseket. 
h) Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 
felettes szervekkel. 
i) Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi 
szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.  
j) Működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket. 
k) A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést készít 
(negyedéves, éves prognózisok) 
l) Partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít. 

 
3.2.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a) Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos 
hatósági feladatokat. (döntésekről szóló értesítő levelek, a támogatások elutasításával 
kapcsolatos dokumentumok, a támogatások megállapítására, módosítására vonatkozó 
hatósági szerződések megkötése) 

b) Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés 
és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. 

c) Ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 
d) A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi 

rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a Foglalkoztatási Osztály 
együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló 
munkaerőpiaci információkról. 

e) Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály az ügy 
összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon 
eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály számára. 

f) A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és átadja a méltányossági jogkört 
gyakorló hivatalvezető által történő döntéshozatal céljából. 

g) Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 
h) Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

i) Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.  

j) Illetékességi területén ellátja a foglalkoztatók harmadik országbeli állampolgárok 
engedélymentes foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos igazolás kiadására és 
nyilvántartás vezetésére vonatkozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

 
3.2.3. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

a) Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat. 



 22 

b) Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában. 

c) Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

d) Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, feladatkörébe tartozó pénzügyi 
feladatokat. 

e) Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 
hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 

      ea) Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát 
és a kérelemben foglalt adatok valódiságát. 

      eb) Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a feladatkörébe tartozó 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan. 

      ec) Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök 
visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

            ed) Dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 
f) Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 
g) Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak 

teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti 
teljesítését. 

h) Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 
i) Rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a 

közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 
rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról.  

 
3.3. Európai uniós és nemzetközi feladatok: Részt vesz az uniós projektek szakmai 
megvalósításában, ennek keretében ellátja a 3.2.2. pontjának a)-f) pontjában foglalt egyedi közhatalmi 
aktusokkal kapcsolatos feladatokat. Ezentúl:  

 
3.3.1. A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást 
előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja. 
d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatókkal. 
e) Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket 

folyamatosan nyomon követi, motiválja. 
f) A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket 

folyamatosan feltárja. 
g) Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 
h) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  
i) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
j) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

k) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
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l) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
m) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
3.3.2. A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és 
közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a 
kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja. 

b) A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és 
nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az 
elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és 
visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 

c) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel. 
d) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a 

monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

e) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

f) A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz kapcsolódó 
dokumentációt. 

g) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 
helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

h) A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket képzéshez 
kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 

i) Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és egyéb 
munkáltatók tekintetében egyaránt. 

j) Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program sikeres 
megvalósítása érdekében. 

 
3.3.3. A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat 
elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 
vonásában. 

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
e) A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket 

folyamatosan feltárja. 
f) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a 

monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

g) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

h) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
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i) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 
helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

j) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
k) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l) Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
3.3.4. A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges 
tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, 
az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó megállapodásokat, 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. 
d) A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart és 

együttműködik. 
e) Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek utalását 

kezdeményezi. 
f) A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  
g) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 
h) A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges bizonylatokat 

elkészíti, majd a központ felé továbbítja. 
i) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
j) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
k) Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
3.3.5. A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések és a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00002 helyi 
foglalkoztatási együttműködések programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat 
elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 
vonásában. 

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
e) Együttműködik a járási és megyei szintű paktumirodával, a konzorciumi partnerek munkaerő-

piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival. 
f) A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
g) A fenti programokba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programokba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 
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h) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

i) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
j) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

k) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
m) Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
3.3.6. A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felkérése alapján közreműködik az Uniós 
forrásból finanszírozott egyéb projektek megvalósításában. 
 
 
4. Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

Feladatköre: Az osztály ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletekben és 
egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a Járási Hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és 
hatáskörét érintő feladatokat. 
Az osztály a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzi a munkáját az alábbi 
feladatokkal: 

 
4.1.1. A biztonsági okmány és a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági 

pecsétcímke kezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági 
okmányok és biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás 
biztosításáért. 

4.1.2. Ellátja az adatszolgáltatással kapcsolatos járási hivatali feladatokat. 
4.1.3. Ellátja a földhivatali pénzkezelési feladatokat (igazgatási szolgáltatási díjak 

azonosítása, nyilvántartása, összesítése, továbbítása, adók módjára történő 
behajtásra átadott köztartozások nyilvántartása). A kintlévőségekről havi jelentést 
készít a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztálya számára. 

4.1.4. Rendszeres és eseti jellegű jelentéseket, beszámolókat, statisztikákat készít. 
 

4.2. Ingatlan-nyilvántartási feladatok 
 

4.2.1. Jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó első fokú ingatlan-nyilvántartási hatósági ügyekben. 

4.2.2. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, illetve a be nem 
fizetett igazgatási szolgáltatási díjak behajtásáról való intézkedés 
kezdeményezéséről. 

4.2.3. Kezeli és vezeti az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben 
bekövetkezett változásokat folyamatosan átvezeti, illetve döntést hoz azokról. 

4.2.4. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú 
eljárást. 

4.2.5. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó 
járási földhivatali feladatokat. 

4.2.6. Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási 
szakterületre vonatkozó változás átvezetéseket. 
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4.2.7. A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztálya koordinálásával ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek 
jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

4.2.8. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-
nyilvántartás nyilvántartási rendszerben nyilvántartott ingatlanok tulajdoni 
lapjairól, a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokról. 

4.2.9. Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze. 
 

4.3. Földmérési és földügyi feladatok 
 

4.3.1. Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés 
alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági, szakkérdés vizsgálati) 
hatásköröket, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztálya részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, 
eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt 
földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot 
helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról. 

4.3.2. Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali 
feladatokat, azaz illetékességi területén ellátja a parlagfű előfordulásának és 
elterjedésének felderítésével kapcsolatos (ellenőrzéseket) feladatokat. 

4.3.3. Illetékességi területén folyamatosan ellátja – különösen a határszemlék keretében 
– a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási, továbbá 
újrahasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtását. 

4.3.4. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos 
osztályba sorolásokat. 

4.3.5. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 
végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 

4.3.6. Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, 
valamint a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló 
beadványokkal kapcsolatos feladatokat. 

4.3.7. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, de be nem fizetett, a Magyar Államot 
megillető földvédelmi járulékok és bírságok behajtása érdekében, a nyilvántartásba 
vétel érdekében felterjeszti a járulékot vagy bírságot kiszabó jogerős határozatot a 
Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztályának. 

4.3.8. A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket 
az átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért. 

4.3.9. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a 
földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról. 

4.3.10.  Határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót 
készít és azt felterjeszti a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztályának. 

4.3.11.  Lefolytatja az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárásokat. 
4.3.12.  Vezeti a földhasználati nyilvántartást, ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás 

vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a jogszabályokban előírt 
intézkedést foganatosít. 

4.3.13.  Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének 
növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása 
érdekében a szükséges intézkedéseket. 
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4.3.14.  Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, be nem fizetett földhasználati 
bírságok behajtása érdekében, a nyilvántartásba vétel érdekében felterjeszti a 
bírságot kiszabó jogerős határozatot a Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának. 

4.3.15.  Földművesekről és mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, valamint a 
mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, a nyilvántartásból 
adatszolgáltatást végez. 

4.3.16.  A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996.(XII.26.) Korm. 
rendelettel kapcsolatban az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az 
abban foglaltak valódiságának ellenőrzését végzi, az igazolványban és a 
betétlapon rögzített adatok és az árusítóhelyen tapasztaltak eltérése alapján 
hatósági eljárást folytat. 

4.3.17.  Elvégzi a mezőőri/hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos hatósági és 
igazgatási feladatok ellátását. 

4.3.18.  A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, 
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a 
családi gazdaságokat nyilvántartásba veszi, a családi gazdaságok bejelentése 
alapján az adatbázis adatait módosítja, családi gazdaságokat törli kérelemre, vagy 
hivatalból. A családi gazdaságról bejelentett adatok valódiságát helyszínen 
ellenőrzi. A családi gazdaságokra vonatkozó közhiteles nyilvántartást vezeti. 

4.3.19.  A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
szerinti hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződéseket elbírálja. 

4.3.20.  Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban. 
4.3.21.  A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási 

munkarészeket, valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat 
ad ki, kezeli az okirattárat. 

4.3.22.  Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek 
közszemlére tételével kapcsolatos feladatokat. 

4.3.23.  Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett 
változásokat és azokat jelenti a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztálya felé. 

4.3.24.  Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes 
elérhetőségét biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében. 

4.3.25.  Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos 
előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a 
települések igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági 
feladatokat. 

4.3.26.  Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat 
tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú 
földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, 
azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat. 

4.3.27.  A numerikus és grafikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat 
és térképtári feladatokat.  

4.3.28.  Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági 
feladataiban, részt vesz az előkészítő, és végrehajtó munkában, állást foglal a 
terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály irányítása mellett részt vesz az 
új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában. 

4.3.29.  Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében 
elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

4.3.30.  A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként 
helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást 
kezdeményez. 



 28 

4.3.31.  Amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad 
kapacitása terhére díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként 
mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez. 

4.3.32.  Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását. 
4.3.33.  Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására 

adat- és térképtárat működtet. 
4.3.34.  Elvégzi a vízszintes és magassági alappont hálózattal kapcsolatos helyszínelési, 

karbantartási és helyreállítási feladatokat. 
4.3.35.  Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos földmérési szakterületre vonatkozó földhivatali 
feladatokat. 

4.3.36.  Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földmérési szakterületre 
vonatkozó földhivatali feladatokat. 

4.3.37.  Az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat. 

 
IV. Fejezet 

A Békési Járási Hivatal m űködési rendje 
 

1. Cím 
A munkáltatói jogok gyakorlása 

 
10. §  

 
(1) A Békési Járási Hivatal állami tisztviselői, valamint munkavállalói feletti munkáltatói 

joggyakorlás rendjére, besorolásaira egyebekben a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, az Áttv., a Kttv., és az Mt. 
rendelkezései az irányadók.  

 
(2) Kiemelt munkáltatói jogkörök: 

1. Kinevezés, munkaszerződés megkötése, munkakör meghatározása, kinevezés 
módosítása állami szolgálati jogviszony, munkaviszony megszüntetése. 

2. Illetmény, munkabér megállapítása, jutalmazás. 
3. Helyettesítés elrendelése, javaslattétel a helyettesítési díj mértékére. 
4. Rendkívüli munkavégzés elrendelésének engedélyezése. 
5. További jogviszony létesítése. 
6. Fizetés nélküli szabadság engedélyezése. 
7. Fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása. 
8. Összeférhetetlenség elbírálása. 
9. Vezetői tevékenység ellenőrzése. 
10. Az általános munkarendtől való eltérés engedélyezése. 
11. Saját gépjármű hivatali célú eseti használata. 
12. Szakmai minősítés (Áttv. szerint). 
13. Teljesítmény-követelmény megállapítása és teljesítmény-értékelés a hivatalvezető-

helyettes és az osztályvezetők tekintetében. 
14. Munkaköri leírás meghatározása, folyamatos aktualizálása. 
15. Munkavégzési feladatok kijelölése. 
16. Szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete. 
17. Rendkívüli munkavégzés kezdeményezése. 
18. Szabadság kiadása. 
19. Javaslat anyagi, erkölcsi elismerésre. 
20. Javaslat szociális juttatásra. 
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(3) A (2) bekezdés 12-20. pontjaiban foglalt kiemelt munkáltatói jogköröket az osztályvezetők, az 
általuk vezetett osztály dolgozói felett, átruházott hatáskörben önállóan gyakorolják.  
 

2. Cím 
A fegyelmi és kártérítési felel ősségi jogkör gyakorlásának szabályozása 

 
11. § 

 
(1) A fegyelmi jogkör gyakorlására az állami szolgálati jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek 
vétkes megszegése esetén kerül sor.  
 
(2) A Békési Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői felett a fegyelmi jogkör gyakorlója a 
Hivatalvezető, az eljárás megindítására javaslatot az osztályvezetők is tehetnek.  
 
(3) A fegyelmi eljárás során az Áttv. és a Kttv. rendelkezései szerint kell eljárni. A kártérítési 
felelősség megállapítására az állami tisztviselők és az állami ügykezelők esetében az Áttv. és a Kttv., 
munkavállalók esetében az Mt., egyéb jogviszonyban a Polgári Törvénykönyv, vagy a jogviszonyra 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 
3. Cím 

A Békési Járási Hivatal munkarendje 
 

12. § 
 

A Békési Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, valamint a 
munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
 

4. Cím 
A helyettesítés rendje 

 
13. § 

 
(1) A Hivatalvezető általános helyettesítését – távolléte vagy akadályoztatása esetén – a 
Hivatalvezető-helyettes látja el. A Hivatalvezetőt és a Hivatalvezető-helyettest együttes távollétük vagy 
akadályoztatásuk esetén a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője helyettesíti. 
 
(2) Az osztályvezető helyettesítését távolléte, illetve akadályoztatása esetén a munkaköri 
leírásában felhatalmazott, megfelelő végzettségű állami tisztviselő látja el. 
 
(3) Az állami tisztviselők, ügykezelők és munkavállalók a munkaköri leírásukban meghatározottak 
szerint helyettesítik egymást. A Békési Járási Hivatal osztályain belül a helyettesítés rendjének 
kialakítása az osztályvezető kötelessége, aki az eseti helyettesítést szóban is elrendelheti. A 
helyettesítést elrendelő vezetőnek minden helyettesítési feladat megkezdése előtt biztosítani kell, 
hogy a helyettesítéssel megbízott munkatárs rendelkezzen a feladatok ellátásához szükséges átfogó 
kompetenciával, végzettséggel. 
 
(4) A helyettesítő munkatárs a helyettesített ügyintéző, ügykezelő valamennyi jogkörével 
felruházható, de meghatározott esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az át nem ruházott 
jogokat a helyettesített munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 
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(5) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy a felelős mindazon jogok 
gyakorlásáért, kötelezettségek teljesítésért, vonatkozó munkaköri feladatok ellátásáért, amelyek 
vonatkozásában a helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítést ellátó személy 
gyakorolja a helyettesített személy nevében annak kiadmányozási jogát. A helyettesítés időtartama 
alatt a helyettesítést ellátó személy a felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, 
valamint a szükséges intézkedések elmulasztásáért. 
 
(6) A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett 
intézkedésekről, eljárásokról, valamint a kiadmányozott döntésekről a helyettesítő köteles a 
helyettesített állami tisztviselőt (vezetőt, ügyintézőt) tájékoztatni. 
 
(7) A helyettesítés személyi szabályait egyebekben a Békési Járási Hivatal állami tisztviselőinek 
munkaköri leírásai részletezik. 
 
 

 
5. Cím 

Ügyfélfogadás és a települési ügysegédek 
 

14. § 
 
(1) A Békési Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjét szervezeti egységenként a 2. számú függelék 
tartalmazza. 
 
(2) A települési ügysegédek ügyfélfogadási helyét és időpontját a 3. számú függelék tartalmazza.  
 
(3) A Békési Járási Hivatal Hivatalvezetőjére, hivatalvezető-helyettesére, osztályainak vezetőire a 
járási hivatal jelen Ügyrend 2. függeléke szerinti ügyfélfogadási rend nem vonatkozik, a nevezett 
vezetők – előzetes egyeztetés alapján - munkaidejükben fogadják ügyfeleiket, partnereiket, 
vendégeiket. 
 

6. Cím 
Az ügyintézés, munkavégzés általános szabályai 

 
15. § 

 
(1) A Békési Járási Hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, az SzMSz, az Ügyrend, továbbá a belső szabályzatok, vezetői 
utasítások határozzák meg. 
 
(2) A Békési Járási Hivatal vezető beosztású állami tisztviselői a vezetésük alatt álló szervezeti 
egységek állami tisztviselőit utasíthatják. 
 
(3) A Kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója és a járási hivatalvezető kivételével a 
Kormányhivatal más vezető beosztású állami tisztviselője az irányítása alá nem tartozó járási hivatali 
szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat. 
 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út 
megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt 
akadályoztatott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek 
megtörténtét vagy amennyiben erre nincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni és 
az ügyiratot haladéktalanul más illetékes felettes vezetőhöz kell eljuttatni.  
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(5) Az utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető irányítása alá nem tartozó szervezeti 
egység állami tisztviselőjének hatósági feladatai ellátására. 
 

7. Cím 
Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 

 
16. § 

 
A Békési Járási Hivatal ügyiratkezelésére, nyilvántartási rendjére a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló MvM utasítás, továbbá a Békés Megyei 
Kormányhivatal iratkezelési rendelkezéseinek kiadásáról szóló utasítás, valamint az egyes ágazati 
jogszabályok, azon nyomán kiadott szervezetszabályzó eszközök rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
 
 

V. Fejezet 
A Békési Járási Hivatalon belüli és azon kívüli egy üttm űködés, kapcsolattartás  

 
1. Cím 

A Békési Járási Hivatalon belüli és azon kívüli egy üttm űködés, kapcsolattartás részletes 
szabályai 

 
17. § 

 
(1) A Békési Járási Hivatal osztályai tevékenységük során horizontális együttműködésre 
kötelezettek, a Békési Járási Hivatal a több osztályt érintő feladatok végrehajtása esetén is biztosítja a 
hatékony és szakszerű munkavégzést, ennek érdekében az érintett osztály vezetői folyamatosan 
tartják a kapcsolatot és együttműködnek a feladat egységes szakmai szempontok szerinti 
megvalósításában. 
 
(2) A feladatkörükbe tartozó, de más osztályt is érintő ügyekben az érdekeltek egymást 
folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért az a szervezeti egység 
vezetője a felelős, amelynek a feladat elvégzése jelen Ügyrend értelmében fő szakmai feladatkörébe 
tartozik. 
 
(3) A járási hivatalvezető a Békési Járási Hivatal osztályainak vagy a különböző osztályain 
dolgozó állami tisztviselők együttműködését igénylő feladatok elvégzése érdekében – munkacsoport 
létrehozása útján – csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos munkavégzés során az állami 
tisztviselőket kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli. 
 
(4) Az osztályvezetői és foglalkoztatottjai egyebekben folyamatosan kapcsolatot tartanak fent a 
Békési Járási Hivatal működésének folyamatos biztosítása céljából. 
 
(5) A Hivatalvezető folyamatos kapcsolatot tart fent és együttműködik a járási hivatal 
működésének biztosítása során a Kormányhivatallal, a Kormányhivatal továbbá más hivatalokkal, 
hatóságokkal és szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés és munkavégzés során is a 
Hivatalvezető képviseli a járási hivatalt.  
 

2. Cím 
A Békési Járási Hivatal képviselete 

 



 32 

18. § 
 

(1) A Békési Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a Hivatalvezető képviseli. 
A Hivatalvezető akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a helyettesítésre vonatkozó szabályok 
az irányadóak. 
(2) A Békési Járási Hivatalt az osztályai által ellátott szakterületeket érintő kérdésekben az erre – a 
Hivatalvezető által – felhatalmazott szervezeti egység vezető, illetve állami tisztviselő képviseli. 
 

3. Cím 
A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás 

 
19. § 

 
A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket a Békés Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottja által 4/2015. (III. 6.) számon kiadott, a nyilatkozati rendről és a sajtó 
tájékoztatásával kapcsolatos eljárásokról szóló Kormánymegbízotti utasítása tartalmazza.  

4. Cím 
A Békési Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-el őkészítési fórumai 

 
20. § 

 
A Békési Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai: 
 

a) Összmunkavállalói értekezlet: az összmunkavállalói értekezleten a Hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, az osztályvezetők, a foglalkoztatottak, illetve a Hivatalvezető által 
esetileg meghívott harmadik személyek vesznek részt. Az értekezletet a Hivatalvezető 
hívja össze szükség esetén. 
 

b) Járási hivatalvezetői értekezlet: a vezetői értekezleten a Hivatalvezető, a hivatalvezető-
helyettes, az osztályvezetők, illetve a Hivatalvezető által meghívottak vesznek részt. A 
vezetői értekezletet a Hivatalvezető hívja össze heti rendszerességgel, az értekezleten 
tárgyaltakról vezetői emlékeztető készül.   
 

c) Osztályértekezlet: az osztályértekezleten az osztályvezető, és az adott osztály 
foglalkoztatottjai, illetve az osztályvezető által esetileg meghívott harmadik személyek 
vesznek részt. Az osztályértekezleten a Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes részt 
vehetnek. Az osztályértekezletet az osztályvezető hívja össze szükség esetén, 
 

d) Munkacsoport: a járási hivatalvezető, a járási hivatal több osztálya feladatkörét érintő eseti 
feladat elvégzésére hivatalvezetői utasítással – a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait 
és működésének időtartamát megjelölve – munkacsoportot hozhat létre. 

 
 
 
 
 
 

VI. Fejezet 
Belső ellenőrzés és vezet ői ellen őrzés 

 
21. § 

 
(1) A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot ellenőrizni. 
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(2) Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők betartására és a szakmai 
jogszabályok rendelkezéseinek betartására. 
 
(3) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, illetve az osztályok vezetői kötelesek a hatáskörükbe 
tartozó nem általuk kiadmányozott iratok rendszeres, mintavétel-szerű ellenőrzésére. 
 
(4) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a járási hivatal osztályai szakmai munkájára a 
Hivatalvezető által kiadott éves ellenőrzési terv és ellenőrzésekre vonatkozó vezetői utasítás szerint 
előzetesen kijelölt és eseti ellenőrzést is végezhet. 
 
(5) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes bármely osztályon keletkezett iratot bekérhet, 
amennyiben fegyelmi eljárás lefolytatása, vagy ügyfél panasz kivizsgálása céljából szükséges. 
 
(6) Amennyiben a Békési Járási Hivatal foglalkoztatottai tekintetében az ellenőrzés során további 
intézkedést igénylő szabályszegés állapítható meg, akkor az osztályvezetők a Hivatalvezető felé 
javaslatot tesznek ezek megtételére. 
 
(7) A szervezeti egységek vezetői az iratok irattárba helyezése engedélyezésekor az ügyviteli 
szabályok betartásával köteles eljárni, így köteles áttekinteni, hogy az iratban minden elintézésre 
került-e, további teendő megtételére nincs-e szükség. 
 
(8) Egyebekben a Békési Járási Hivatal működése és feladatellátása irányításának, felügyeletének 
ellátása során folyamatos vezetői ellenőrzést biztosít, melynek ellátása során a vonatkozó előírásokat 
az SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a vezetők munkaköri leírása tartalmazza. 
 
 
 

 

    Hidi József 

 hivatalvezet ő 
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Ügyrendjét, annak rendelkezéseit 
megismertem, tudomásul vettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és 
munkaköröm ellátása során betartom, az osztályom munkatársaival megismertetem, betartatom és 
betartását ellenőrzöm: 
 

NÉV, BEOSZTÁS 
MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁSUL 

VÉTEL DÁTUMA  
ALÁÍRÁS  

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 

 



1. számú függelék 

 

 BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL 

 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Békés Megyei 

Kormányhivatal 
 

 

Békési Járási Hivatal 

 

Békési Járási Hivatal  
Hivatalvezet ő 

Békési Járási Hivatal 
Hivatalvezet ő-

helyettes  

 

Kormányablak Osztály 
 

Békés, Kossuth utca 4. 
Tel: 66/795-140 
Fax: 66/413-922 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

Békés, Kossuth u. 4. 
Tel: 66/795-283, Fax: 66/414-043 

 

Földhivatali Osztály  
 

Békés, Kossuth utca 4. 
Tel: 66/795-283 
Fax: 66/510-041 

 

Foglalkoztatási Osztály 
 

Békés, Múzeum köz 1. 
Tel:66/411-747, 
Fax: 66/411-015 

Mezőberényi 
Kormányablak 

Mezőberény, 56-os emléktér 1. 
Tel.: 66/795-159 

Fax: : 66/413-922 

Ügysegédek  

Bélmegyer, Petőfi u. 2. 
Kamut, Petőfi út 106. 

Köröstarcsa, Kossuth tér 7. 
Murony, Földvári út 1. 
Tarhos, Petőfi út 29. 

 

Mezőberényi 
Kirendeltség 

Mezőberény, 56-os emléktér 1. 
Tel.: 66/795-165 
Fax: 66/414-043 



 

 

 

2. számú függelék 

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

Békési Járási Hivatal szervezeti 
egysége  

Hétfő Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  

Békési Járási Hivatal Kormányablak 
Osztály  (5630 Békés, Kossuth utca 4.) 7.00-17.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-18.00 8.00-12.00 

Békési  Járási Hivatal Kormányablak 
Osztály  Mezőberényi Kormányablak  
5650 Mezőberény, 56-os emléktér 1. 

7.00-17.00 12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-18.00 8.00-12.00 

Békési Járási Hivatal Hatósági , 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály   

5630 Békés, Kossuth utca 4. 
8.00-12.00 8.00-12.00 12.30-16.00 12.30-18.00 8.00-12.00 

Békési Járási Hivatal Hatósági , 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - 

Mezőberényi Kirendeltség  
5650 Mezőberény, 56-os emléktér 1. 

8.00-12.00 8.00-12.00 12.30-16.00 12.30-18.00 8.00-12.00 

Békési Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály  

5630 Békés, Múzeum köz 1. 
8.00-15.00 8.00-15.00 13.00-16.00 13.00-18.00 8.00-12.00 

Békési Járási Hivatal Földhivatali 
Osztálya  

5630 Békés, Kossuth utca 4. 
7.00-17.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-18.00 8.00-12.00 

 



 
3. számú függelék 

 
 

A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 
 
 

 
BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDEI HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Bélmegyer Ügysegéd 

(5643 Bélmegyer, Pet őfi u. 2.) 
 08.00 - 9.45    

Kamut Ügysegéd 

(5673 Kamut, Pet őfi u. 106.) 
 12.00 - 13.45    

Köröstarcsa Ügysegéd 

(5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.)  
   08.00 - 12.00  

Murony Ügysegéd 

(5672 Murony, Földvári u. 1.) 
 14.00 - 15.45    

Tarhos Ügysegéd 

(5641 Tarhos, Pet őfi u. 29.) 
 10.00 – 11.45    

 
 



 
4. számú függelék 

 
A BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL LÉTSZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA 

Engedélyezett létszám: 65 f ő 
 

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI  LÉTSZÁM 

Hivatalvezet ő 1 fő 

Hivatalvezet ő-helyettes 1 fő 

Békési Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazság ügyi 
Osztálya  

20 fő 

Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 20 fő 

Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 11 fő 

Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 12 fő 
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12. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HI VATALÁNAK  

 

ÜGYRENDJE 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatal Ügyrendjének célja, a Békéscsabai Járási Hivatal jogállása 
és alapadatai 

2. Cím: Az Ügyrend hatálya 
3. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatal hatásköre, illetékessége, szakmai irányítása 

 
II. FEJEZET: A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZET E, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 

1. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatal vezetése, belső munkamegosztás 
2. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatal szervezeti egységei 
3. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatal személyi állománya 

 
III. FEJEZET: A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATAL EGYES SZ ERVEZETI EGYSÉGEINEK 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 

1. Cím: Járási Hivatalvezetői Titkárság 
2. Cím: A járási hivatal ügyviteli és funkcionális működésére vonatkozó – egyes főosztályok 

önálló feladatellátása alá rendelt – általános rendelkezése 
3. Cím: Kormányablak Főosztály 
4. Cím: Hatósági Főosztály 
5. Cím:  Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 
6. Cím: Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
7. Cím:  Agrárügyi Főosztály 
8. Cím:  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 
 
IV. FEJEZET: A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATAL M ŰKÖDÉSI RENDJE 
 

1. Cím: A helyettesítés rendje 
2. Cím: A munkáltatói jogok gyakorlása 
3. Cím: A fegyelmi és kártérítési felelősségi jogkör gyakorlásának szabályozása 
4. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatal munkarendje 
5. Cím: Az ügyfélfogadás rendje 
6. Cím:  A munkavégzés általános szabályai 
 

 
V. FEJEZET: A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALON BELÜLI É S AZON KÍVÜLI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS 
 

1. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatalon belüli és azon kívüli együttműködés, kapcsolattartás 
részletes szabályai 

2. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatal képviselete 
3. Cím: A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás 
4. Cím: A Békéscsabai Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai 

 
VI. FEJEZET: BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS 
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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALA ÜGYRENDJE 
 

 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Cím 

A Békéscsabai Járási Hivatal ügyrendjének célja, a Békéscsabai Járási Hivatal jogállása és 
alapadatai 

 
1. § 

 
(1) Az ügyrend célja, hogy meghatározza a Békéscsabai Járási Hivatal működési rendjét, különösen 

annak feladat- és hatásköreit, ügyintézési, ügyviteli rendjét, az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységeit, továbbá a felelős alkalmazottak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, a 
belső (szerven belüli) és külső kapcsolattartás, képviselet módját, és ez által elősegítse a Járási 
Hivatal feladatának és tevékenységének magas színvonalú ellátását. 

 
(2) A Békéscsabai Járási Hivatal a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett főosztályokból és 

járási hivatalvezetői titkárságból áll. 
 
(3) A Békéscsabai Járási Hivatal alapadatai: 
 
a) megnevezése:  Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
b) székhelye:  5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 
c) központi postafiókcíme: 5601 Békéscsaba, Pf. 512. 
d) központi elektronikus elérhetősége:  bekescsaba.jaras@bekes.gov.hu 
e) központi telefon, telefax: 66/528-320, 66/528-321 
f) kirendeltségei:  Csorvás, Újkígyós 
g) ideiglenes ügysegédek:  Kétsoprony, Gerendás, Telekgerendás, Doboz, 

Csabaszabadi, Szabadkígyós 
h) jogállása:  önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
i) Az egyes szervezeti egységek székhelyét és további adatait az ügyrend 1. függeléke tartalmazza. 
j) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 841104 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység. 
 
(4) Az Ügyrend módosítására javaslatot tehet a Kormánymegbízott, a Kormányhivatal Főigazgatója, 

Igazgatója, továbbá a Békéscsabai Járási Hivatal hivatalvezetője (továbbiakban: Hivatalvezető), a 
hivatalvezető-helyettese (továbbiakban: hivatalvezető-helyettes) továbbá a főosztályvezetők és az 
osztályok vezetői. 

 
(5) Az Ügyrend rendelkezései betartásának folyamatos ellenőrzése minden szervezeti egység 

vezetőjének a feladata az irányítása alatt álló foglalkoztatottaknál. Az Ügyrend rendelkezéseinek 
megsértése esetén a szervezeti egységek vezetői kötelesek a megfelelő jelzést, intézkedést 
megtenni, továbbá amennyiben indokolt fegyelmi eljárást kezdeményezni a Hivatalvezető felé. 

 
(6) Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben és működési területeken – jogszabály vagy közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kifejezett felhatalmazása esetén – a Hivatalvezető Vezetői 
Utasításban rendelkezhet, amely utasítás rendelkezései nem lehetnek ellentétesek jelen 
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Ügyrendben foglaltakkal. A mindenkor hatályos Vezetői Utasítások nyilvántartásáról, vezetéséről 
és kezeléséről a hivatalvezető-helyettes gondoskodik. 

 
2. Cím 

Az Ügyrend hatálya 
 

2. § 
 
(1) Az Ügyrend hatálya a Békéscsabai Járási Hivatal állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és 

munkavállalóira (a továbbiakban: foglalkoztatottak) terjed ki állami szolgálati jogviszonyuk alapján 
ellátott feladat- és hatáskörükben. Az ügyrend hatálya kiterjed továbbá a járási hivatalnál 
foglalkoztatott közfoglalkoztatottakra és a szakmai gyakorlatukat itt teljesítő személyekre. 

 
(2) Az Ügyrendben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó 

eszközzel, továbbá a Kormányhivatal belső szabályzataiban, illetőleg a 
kormánymegbízotti/főigazgatói utasításokban foglaltakkal. 

 
3. Cím 

A Békéscsabai Járási Hivatal hatásköre, illetékessé ge, szakmai irányítása  
 

3. § 
 
(1) A Békéscsabai Járási Hivatal alapfeladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet), az SzMSz és egyéb jogszabályok határozzák meg. 

 
(2) A Békéscsabai Járási Hivatal illetékességi területén gyakorolja a külön jogszabályban 

meghatározott feladat- és hatáskörét. A Békéscsabai Járási Hivatal illetékességére a vonatkozó 
Korm. rendeletben és egyéb ágazati rendeletekben foglaltak az irányadóak.  

 
4. § 

 
(1) A Békéscsabai Járási Hivatal feletti – jogszabályban szereplő feladatellátás és ellenőrzés – 

szakmai irányítását az ágazati koordináció mellett, a Kormánymegbízott gyakorolja. 
 
(2) A Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési, Útügyi, 

valamint Fogyasztóvédelmi Osztálya feletti szakmai irányítást és az ágazati koordinációt a Nemzeti 
Fejlesztési Miniszter, a Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya feletti szakmai irányítást a 
Nemzetgazdasági Miniszter gyakorolja.   

 
(3) A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben 

a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködik a szakmai irányító miniszternek a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatellátásában, valamint a szakmai irányító miniszter - a kormányhivatalokkal összefüggő, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint 
törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköreivel kapcsolatos - intézkedéseinek és 
döntéseinek előkészítésében. 

 
(4) A járási hivatal agrárkár-megállapító, állatvédelmi, borászati, erdészeti, élelmiszerlánc-felügyeleti, 

földművelésügyi igazgatási, halgazdálkodási, mezőgazdasági igazgatási, növénytermesztési, 
pálinkaellenőrzési, talajvédelmi, telepítési, tenyésztési és vadászati, valamint földügyi igazgatási, 
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környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a 
törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a 
földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. 

 
(5) A miniszter (4) bekezdés szerinti szakmai irányító jogkörei gyakorlásában - a földügyi igazgatás 

kivételével - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogszabályban 
meghatározottak szerint közreműködik 

 
(6) A Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya örökségvédelmi hatósági 

feladatellátásának törvényességi, szakszerűségi ellenőrzését örökségvédelmi hatóságként 
országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. 

 
5. § 

 
A Békéscsabai Járási Hivatal működésének költségvetését a Kormányhivatal költségvetése 
tartalmazza. 
 
 

II. Fejezet 
A Békéscsabai Járási Hivatal szervezete, személyi á llománya 

 
1.Cím 

A Békéscsabai Járási Hivatal vezetése, bels ő munkamegosztás 
 

6. § 
 

(1) A Békéscsabai Járási Hivatal foglalkoztatottainak feladatait az ügyrend és a vonatkozó munkaköri 
leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon - többek 
között - tartalmazza különösen az adott munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi 
kört, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat 
és a helyettesítés módját. 

 
(2) A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető (Hivatalvezető). Általános helyettese a hivatalvezető-

helyettes. 
 
(3) A Hivatalvezető főbb feladatait az Ügyrend Általános Részének 8. § (2) bekezdése tartalmazza. 
 
(4) A Hivatalvezető ellátja a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács tanácstagi 

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatait és a Tanács szakmai bizottságainak tagi 
feladatkörét. 

 
(5) A hivatalvezető-helyettes főbb feladatait az Ügyrend Általános Részének 8. § (5) bekezdése 

tartalmazza. 
 
(6) A járási hivatal hat, a Hivatalvezető közvetlen vezetése alatt álló főosztálya élén a főosztályvezetők 

állnak. 
 
 
 
 

A főosztályvezető 
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a) a Hivatalvezető irányításával vezeti a főosztályt, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és 
az ügyintézési határidők betartását, szervezi, összehangolja és ellenőrzi a főosztály 
feladatainak végrehajtását, 
b) a Hivatalvezető részére előkészíti aláírásra a főosztály munkatársainak munkaköri leírását, 

 c) meghatározza a főosztály munkatársainak feladatait a munkaköri leírással összhangban, 
d) átruházott kiadmányozási jogot gyakorol a Kormányhivatal kiadmányozási szabályzatában, 
más belső szabályzatban, vagy a kormánymegbízott/járási hivatalvezető egyedi utasításában 
meghatározottak szerint, 
e) javaslatot tehet a Hivatalvezető részére belső szabályzat módosítására, 
f) a munkavégzés körülményeivel, a szakmai feladatellátással kapcsolatban jogosult írásbeli 
vezetői utasítást kiadni, amely sem jogszabállyal sem közjogi szervezetszabályozó eszközzel, 
vagy más belső szabályzattal nem lehet ellentétes, 
g) kézjegyével ellátja a főosztály által készített és a Hivatalvezető által kiadmányozandó iratot, 
h) javaslatot tesz a Hivatalvezető részére a főosztály működését érintő szervezeti és 
munkaügyi döntések meghozatalára, részt vesz a Hivatalvezető munkáltatói döntéseinek 
előkészítésében,  

 i) a főosztály munkatársai vonatkozásában gondoskodik a munkafegyelem betartásáról, 
j) átruházott munkáltatói jogot gyakorol a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában 
foglaltak szerint, 
k) kezdeményezi a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét, 
l) a Kormányhivatal több szervezeti egységét érintő feladatellátás esetén biztosítja a hatékony 
és szakszerű együttműködést, 
m) folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály feladatkörébe tartozó jogszabályokat, illetve 
azok változásait; kezdeményezi a Hivatalvezető részére szakmai vélemények kiadását, 
jogszabály módosítási indítvány előterjesztését, szakmai értekezlet összehívását,  
n) szükség szerint értekezletet tart a főosztály munkatársai részére a feladatok 
végrehajtásának értékelése és a soron következő feladatok meghatározása céljából, 
o) beszámol a Hivatalvezetőnek, értékeli a szakmai munkát a főosztályt érintő területeken, 
felelős a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más belső szabályzatok 
rendelkezéseinek a főosztály munkatársai által való betartatásáért,  
p) szervezi és ellenőrzi az iratkezelés és az adatvédelem szabályainak betartását a főosztály 
munkatársai vonatkozásában, 
q) javaslatot tesz a Hivatalvezetőnek a főosztály munkatársait érintően a kitüntetésre, 
elismerésre történő felterjesztésre,  
r) közreműködik a Kormányhivatal képzési továbbképzési feladatainak ellátásában, 
s) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Kormánymegbízott, a Főigazgató és a 
Hivatalvezető részére közvetlenül meghatároz a vonatkozó szervezeti szabályozásban 
foglaltak figyelembevételével. 
t) a főosztály hatáskörébe tartozó ügyekben a Hivatalvezető nevében és megbízásából 
megköti a hatósági szerződéseket, közreműködői megállapodásokat, valamint azok 
módosításait. 

 
(7) A Hivatalvezető közvetlen vezetése alatt álló főosztály tekintetében a főosztályvezető-helyettes 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, valamint a jelen ügyrend 
rendelkezéseinek megfelelően segíti a főosztályvezetőt a főosztály vezetésében, 
gondoskodik a főosztály feladatkörébe tartozó feladatok szakszerű és eredményes 
ellátásáról,  

b) gyakorolja a részére a Kormányhivatal kiadmányozási szabályzatában, vagy a járási 
hivatalvezető által egyedi utasítással átruházott kiadmányozási jogokat, 

c) gyakorolja a részére a Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában átruházott 
munkáltatói jogokat, 
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d) vezeti a főosztály egyik osztályát, 
e) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Kormánymegbízott, a Főigazgató és a 

Hivatalvezető részére közvetlenül meghatároz a vonatkozó szervezeti szabályozásban 
foglaltak figyelembevételével. 
 

(8) A járási hivatal osztályait osztályvezetők vezetik. Az osztályvezetők főbb feladatait az Ügyrend 
Általános Részének 8. § (7) bekezdése tartalmazza.  

 
(9) A Földhivatali Osztály, a Foglalkoztatási Osztály, továbbá a főosztályvezetővel nem rendelkező 

főosztály osztályvezetői az adott szervezeti egység vonatkozásában - értelem szerint - ellátják az 
(5) bekezdésben meghatározott feladatokat.   

 
(10) Az Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát a járási 

főállatorvos vezeti. 
 
(11) A Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát a járási tisztifőorvos vezeti. 

 
(12)  A járási hivatal ügyintézőjének feladatai különösen: 

1. Az ügyintéző állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai 
követelményeknek megfelelően jelen ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban 
foglaltak szerint végzi. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás, diszkréció, 
valamint az ügyfélbarát ügyintézés követelményeinek megfelelően látja el.  

2. Munkavégzése során felelős az eljárási határidők pontos betartásáért. Munkaterületén 
felelős az osztályt érintő állandó és időszakos szakmai célok, feladatok megvalósulásáért, 
ezekben köteles a vezető utasítása szerint eljárni. 

3. Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezetek 
és szakmai anyagok véleményezését. 

4. Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának 
végrehajtásáról. 

5. Az osztály feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt a 
kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  

6. Átruházott hatáskörben a kiadmányozási szabályzatban foglaltak szerint kiadmányozási 
jogot gyakorol. 

7. Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó, és a nevére szignált intézkedéseket, 
döntéseket, illetve foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 

8. Jelzi az osztályvezetőnek, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében főhatóság 
megkeresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak. 

9. Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésben, továbbképzésben. 
10. Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célból 

adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
11. Az ügyirat-kezelési program használatával – amennyiben rendelkezésére áll – ellátja az 

ügyiratkezeléssel összefüggő ügyirat-kezelési feladatokat. 
 
(13)  A járási hivatal állami ügykezelőjének feladatai különösen: 

1. Az állami ügykezelő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek 
megfelelően jelen ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi. 

2. Az iktató program alkalmazásával érkezteti és iktatja a munkakörében kijelölt osztály 
ügyiratait, gondoskodik az irattárazási feladatok ellátásáról. 

3. Közreműködik az iratok selejtezésében, központi irattárba adásában a Levéltárnak történő 
átadásban. 
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4. Ellátja a felettes vezetőjének és osztálya ügyintézőinek tevékenysége gyakorlásához 
kapcsolódó ügyviteli és egyéb adminisztrációs feladatokat, a munkaköri leírásában, 
valamint a felettes vezetője által meghatározott módon és mértékben. 
 
 
 

2. Cím 
A Békéscsabai Járási Hivatal szervezeti egységei 

 
7. § 

 
(1) A Békéscsabai Járási Hivatal az alábbi főosztályokból és osztályokból áll: 

1. Kormányablak Főosztály, 
a) Kormányablak Osztály 1., 
b) Kormányablak Osztály 2., 

2. Hatósági Főosztály, 
a) Hatósági Osztály, 
b) Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 
c) Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 
d) Népegészségügyi Osztály, 

3. Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, 
a) Közlekedési Osztály, 
b) Útügyi Osztály, 
c) Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály, 
d) Foglalkoztatási Osztály, 
e) Fogyasztóvédelmi Osztály, 

4. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, 
a) Családtámogatási Osztály, 
b) Egészségbiztosítási Osztály, 
c) Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály, 
d) Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály, 

5. Agrárügyi Főosztály, 
a) Földhivatali Osztály, 
b) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 
c) Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály, 
d) Földművelésügyi Osztály, 
e) Növény- és Talajvédelmi Osztály, 

6. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 
a) Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, 
b) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály, 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság. 
 
Kirendeltségek: Csorvás, Újkígyós 
Ideiglenes ügysegédek: Kétsoprony, Gerendás, Telekgerendás, Doboz, Csabaszabadi, 

Szabadkígyós. 
 
(2) A Békéscsabai Járási Hivatal szervezeti felépítésének ábráját az 2. függelék tartalmazza. 
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3. Cím 
A Békéscsabai Járási Hivatal személyi állománya 

 
8. § 

 
A Békéscsabai Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat az állami tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján kinevezett állami tisztviselők, állami ügykezelők, illetve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók 
látják el. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos 
MvM utasítás határozza meg a Békéscsabai Járási Hivatal összlétszámát és főosztályonként 
meghatározott létszámát.  

 
III. Fejezet 

A Békéscsabai Járási Hivatal szervezeti egységeinek  feladatköre 

 
1. Cím 

Járási Hivatalvezet ői Titkárság 
 

9. § 
 

(1) A Járási Hivatalvezetői Titkárság önálló osztály jogállású szervezeti egység. 
(2) Az osztály munkáját a hivatalvezető-helyettes vezeti. 
(3) A Titkárság feladatai különösen: 

a) Szervezi és koordinálja a járási hivatal székhelyére, továbbá a hivatal központi 
levelező címére érkező iratok érkeztetését, végzi az iratok szükség szerinti 
továbbítását. 

b) Végzi a hivatalvezető és helyettese iratainak iktatási, leírói feladatainak ellátását. 
c) Közreműködik a Kormányhivatal részére történő jelentések, beszámolók, valamint 

egyes adatszolgáltatások, nyilvántartások összeállításában és továbbításában. 
d) Ellátja Békéscsabai Járási Hivatal szervezeti egységei közötti szükségszerű 

iratátadást-átvételt elektronikus formában, gondoskodik az iratok megfelelő helyre 
történő továbbításáról. 

e) Végzi a járásvezetői szakmai értekezletek, tanácskozások, rendezvények 
szervezésének, előkészítésének feladatát, továbbá a protokollal kapcsolatos 
teendőket. 

f) Közreműködik a járási hivatal hatáskörében megjelenő egyes pénzbeli ellátásokat 
érintő adatszolgáltatások, utalási állományok, listák, összesítők készítésében. Ehhez 
kapcsolódóan nyilvántartásokat vezet. 

g) Koordinálja a járási hivatalvezető irányításának megfelelően a hivatali gépjárműveket 
érintő ügyintézést.  

h) Ellátja a meghatározott pénzügyi, humánpolitikai és egyéb funkcionális feladatokat 
illetően a járási hivatal szervezeti egységei és a Kormányhivatal közötti koordinációs 
feladatait. 

i) Összegyűjti a járási hivatal irodaszer, bélyegző, ellátmány igényét, részt vesz annak 
szétosztásában. 

j) Felméri, illetve figyelemmel kíséri a beszerzéshez kapcsolódó, főosztályokról, 
osztályokról érkező kezdeményezéseket, követi ezek megvalósulását. 

k) Ellátja a székhelyen és ügysegédi helyen az informatikai rendszer kialakításában és 
folyamatos fejlesztésében közreműködő informatikusi feladatokat. 

l) Részt vesz a Helyi Védelmi Bizottság adminisztratív feladatainak ellátásában. 
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2. Cím 

A járási hivatal ügyviteli és funkcionális m űködésére vonatkozó – az egyes f őosztályok 
önálló feladatellátása alá rendelt – általános rend elkezések 

 
10. § 

 
 
(1) Ügyvitel-szervezési feladatok  

a) Ügykezelési, iktatási feladatok ellátása. A bejövő és kimenő levelek, küldemények postázási 
feladatainak ellátása, a napi beérkező küldemények postabontása, a KÉR rendszeren 
keresztül érkező levelek kezelése, a küldemények szervezeti egységek részére történő 
átadása a hatályos iratkezelési szabályok, utasítás szerint. 

b) Az irattár kezelésével, az iratanyag selejtezésével kapcsolatos teendők ellátása. 
c) A Főosztály egyes részterületeihez kapcsolódóan a telefonközpont kezelése. 

 
(2) A gépjárm űvek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok 

a) Menetlevelek vezetése, gépjárművek koordinálása, havi elszámolások előkészítése és 
továbbítása a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére. 

b) A felmerülő javítások és karbantartások elvégeztetéséhez a szükséges bizonylatok 
elkészítése, továbbítása, engedélyezés esetén a feladatok elvégeztetése. 

c) A Főosztály részére meghatározott éves km keret figyelemmel kísérése. 
 
(3) Informatikai, rendszergazdai feladatok 

a) A számítástechnikai, telekommunikációs eszközök és programok utasítás szerinti telepítése 
és üzemeltetése, azok folyamatos, zavartalan működésének biztosítása. Hibás működés 
esetén észrevételek jelzése a programot működtető Szerv és a Kormányhivatal illetékes 
szakterülete felé. 

b) A számítástechnikai adatátviteli hálózat és a hálózati aktív eszközök üzemeltetése.   
c) Az informatikai és irodatechnikai kellékanyagok megrendelése, tárolása és kezelése, a napi 

működéshez szükséges mennyiség biztosítása.  
d) Napi adatmentési és archiválási feladatok rendszeres elvégzése és a megfelelő tárolási 

eljárási rend kialakítása és működtetése. 
e) A nyomatkészítő eszközök számlálóállásának havi rendszerességgel történő leolvasása, 

megküldése a szolgáltató és a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya részére. 
f) A vírusvédelmi rendszerek működtetése és rendszeres ellenőrzése, a vírusmentes környezet 

biztosítása. 
g) Szakmai rendezvényeken a szükséges technikai feltételek biztosítása. 
h) A veszélyes hulladékok átadásáról történő intézkedés. 
i) Az informatikai biztonságot érintő utasítások betartatásának figyelemmel kísérése, folyamatos 

ellenőrzése.  
 
(4) Egyéb m űködési feladatok 

a) A Főosztályon használt bélyegzők nyilvántartása, a nyilvántartás folyamatos aktualizálása. 
b) A működéssel, gazdálkodással kapcsolatos megkeresések és feladatok végrehajtása. 
c) A beérkezett működési bevételek beazonosítása, adatszolgáltatások teljesítése. 
d) A beérkezett működéssel kapcsolatos számlák teljesítés igazolása és továbbítása. 
e) Az épületek üzemeltetésével kapcsolatos üzemeltetési feladatok ellátása, az épületek 

üzemeltetésével kapcsolatban adatszolgáltatások teljesítése. 
f) A beszerzésekhez és javításokhoz szükséges célszerűségi bizonylatok elkészítése, 

továbbítása, illetőleg engedélyezést követően közreműködés a beszerzések 
lebonyolításában.  
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g) Irodaszerek, irodai papíráruk, készletbeszerzési igényeinek felmérése, továbbítása, a 
készletek átvétele és raktározása, a nyilvántartások vezetése és az eszközök, készletek 
kiadása. 

h) Közreműködés a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, negyedéves 
jelentések elkészítése és továbbítása. 

i) A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartása. 
 
 

(5) Szakmai-igazgatási, funkcionális és koordináció s feladatok  
a) A Főosztály munkaterveinek, beszámolói, jelentései összeállításának koordinációja. 
b) A Főosztály feladatterveinek előkészítése (elkészíttetése), a határidők és teljesítések 

figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek 
szervezése, a döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése. 

c) A jogszabály, utasítás, szabályzat tervezetek véleményezése, utasítások, szabályzatok 
nyilvántartási rendszerének kialakításának megszervezése, ellenőrzése. 

d) A titkos ügykezeléssel kapcsolatos feladatok (iratok átvétele, nyilvántartásba vétele, irat 
készítése, sokszorosítása, megsemmisítése, továbbítása, tárolása, őrzése) ellátásának 
megszervezése. 

e) A tárgyhónapban igénybevett szabadságokról, a táppénzes állományban lévőkről jelentés, a 
dolgozók munkába járásával, útiköltség-térítésével kapcsolatos iratok előkészítése, 
összesítése és adatszolgáltatás a Járási Hivatal felé. 

f) Humánpolitikai feladatok ellátásában való közreműködés.  
 

 
3. Cím 

 
Kormányablak F őosztály 

 
11. § 

 
(1) A főosztályt a főosztályvezető vezeti és ellátja annak általános képviseletét. A Főosztályon belül az 
alábbi, nem önálló szervezeti egységek, osztályok működnek:  
 

1. Kormányablak Osztály 1. 
2. Kormányablak Osztály 2.  

 
(2) A Kormányablak Főosztály feladatai: 

1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja 
a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról 
szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 

e) az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

f) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 
szóló kormányrendeletben meghatározott; 
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g) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
kormányablakhoz telepített okmányirodai feladatokat. 

2. A kormányablakokról szóló rendeletben foglalt ügykörökben ellátja az azonnal intézhető, a saját 
hatáskörben intézhető és a továbbítandó feladatait, továbbá hatáskörébe tartozó ügyekben 
tájékoztatást ad és végzi az ún. kiegészítő szolgáltatások biztosítását, a hivatalból intézendő 
ügyeit. 

 

3. Az ügyek jelentős részében országos illetékességgel látja el feladatait. Hivatalból induló ügyek 
esetében az illetékesség az alábbi településekre terjed ki: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, 
Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás. 

 

4. Cím 
 

Hatósági F őosztály 
 

12. § 
 

A Hatósági Főosztályon belül az alábbi osztályok működnek:  
1. Hatósági Osztály 
2. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
3. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
4. Népegészségügyi Osztály 

 
 

13. § 
Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Osztálya 

 
1. Az osztály az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 

feladatokat, és gyakorolja azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon 
eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen 
a) a társasházakról szóló törvényben; 
b) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben; 
c) a vízgazdálkodásról szóló törvényben; 
d) a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben; 
e) a menedékjogról szóló törvényben; 
f) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló törvényben; 
g) valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat. 

 
2. A járási hivatal szociális feladat- és hatáskörébe telepítettek vonatkozásában lát el feladatot a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, továbbá az ágazati, végrehajtásról 
szóló kormányrendeletekben meghatározottak szerint, így különösen: 

a) az aktív korúak ellátására való jogosultság, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 
egészségkárosodás és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság megállapítása, 
szüneteltetése, megszüntetése, felülvizsgálata; 

b) az ápolási díjra való jogosultság megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata; 
c) a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, megszüntetése; 
d) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása; 
e) az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata. 
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3. A hadigondozásról szóló törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint a járási hivatal feladat- és hatáskörébe telepítettek vonatkozásában lát el 
feladatot, így különösen: 

a) a hadigondozotti ellátások, egyösszegű térítés megállapítása, megszüntetése 
b) a hadigondozotti kedvezmények megállapítása, megszüntetése. 

 
Illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, 
Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás. 
 
4. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei tekintetében ellátja azon hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos feladatait, amelyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási 
hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki. 
 
Illetékessége Békés megyére terjed ki.  
 
5. Az osztály feladatokat lát el a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatban, így: 

a) a jogszabályban rögzített családi csődvédelemmel kapcsolatos feladatok, 
b) nyilatkozattételi felhívás az egyéb kötelezettek felé, 
c) tájékoztató anyag a lakosság részére, 
d) a családi vagonfelügyelők részére készülő szakmai útmutatók, módszertani anyagok, 

szabályzatok, 
e) ARE nyilvántartásba adatbejegyzés: adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről, 

sikeres/sikertelen bíróságon kívüli adósságrendezésről, bírósági adósságrendezés 
elrendeléséről, 

f) KHR-be adatszolgáltatás, 
g) az adós által benyújtott dokumentumok, illetve a bíróságon kívüli adósságrendezés 

dokumentumainak továbbítása a főhitelező, illetve a bíróság felé, 
h) adatbeszerzési megkeresések (hatóságoktól, bíróságoktól, közjegyzőktől, végrehajtó 

szervektől), 
i) a főhitelező tájékoztatása az adós, adóstárs közhiteles nyilvántartásokban bejegyzett vagyoni 

adatairól, 
j) megkeresés települési önkormányzat jegyzője felé az adós (és hozzátartozói) vagyoni 

helyzetéről környezettanulmány készítésére, 
k) az adós felhívása a hiányzó adatok, dokumentumok pótlására, illetve adategyeztetésre, 
l) a honlapon hirdetmény közzététele bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás 

kezdeményezéséről, 
m) adósságrendezési eljárás ténye feljegyzésének kezdeményezése az ingatlan-nyilvántartásba, 

járműnyilvántartásba, 
n) bejelentés az adóssal, adóstárssal szemben végrehajtási eljárást foganatosító szerveknek az 

adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről, 
o) a hitelezők és egyéb kötelezettek listájának összeállítása, a hitelezői igények kategóriákba 

sorolása, 
p) a bírósági adósságrendezési eljárásba szabályszerűen bejelentkező hitelezők 

egyezségkötésre való felhívása, az adósságrendezési egyezség előkészítése, 
q) az egyes hitelezői követelésekhez tartozó szavazatok számának és súlyozásának 

megállapítása, 
r) az egyezségi tárgyaláson megszavazott egyezség bíróság elé terjesztése, 
s) az adós, az adóstárs, a hitelezők és az egyéb kötelezettek meghívása az egyezségi 

tárgyalásra, 
t) adósságtörlesztési terv összeállítása, 
u) az adós és az adóstárs félévente történő beszámoltatása az egyezség végrehajtásáról, 
v) záró elszámolás készítése és kézbesítése az egyezség végrehajtásáról, 
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w) kötelezés a nyilvántartásba-vételi díj és a követeléskezelési díj megfizetésére, 
z) családi vagyonfelügyelő kijelölése, visszahívása és új vagyonfelügyelő kijelölése. 

 
Illetékessége ezen ügytípus esetében Békés megyére terjed ki. 
 

 
Munkacsoport, Bizottság 

 
14. § 

 
(1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény, valamint a természetes 

személyek adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi 
vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló kormányrendelet által meghatározott Munkacsoport a 
Családi Csődvédelmi Szolgálat mellett működő szakmai testület, amely a családi vagyonkezelő 
munkáját segítő szerv.  

(2) A Munkacsoport az adósságrendezésre irányuló eljárás területét érintő bármely kérdést 
megtárgyalhat, ajánlást és véleményt készíthet.  

(3) A Munkacsoport három tagból áll, ahol egy fő az adminisztratív teendőket látja el, egy fő 
okleveles, vagy felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező személy, egy fő pedig vagy jogász, 
vagy a lakossági pénzügyi ügyletekre, követeléskezelésre vonatkozó ismeretekkel rendelkező 
közgazdasági végzettségű személy.  

 
15. § 

 
(1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet 

alapján a Bizottság a járási hivatal – a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezménye (gépjármű-szerzési és átalakítási támogatás) jogosultsága megállapításához 
rendelt – javaslattevő, véleményező szerve. 

(2) A Bizottság három tagból áll.  
(3) A Bizottság tagja 

a) a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége elnöke által meghatározott 
képviselő,  

b) az első fokon eljáró rehabilitációs szakértők szervként kijelölt szerv által felkért vagy kijelölt 
személy,  

c) a járási hivatal által felkért személy. 
 

16. § 
Békéscsabai Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi  Osztálya 

 

Gyámügyi feladatai körében ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 
jogszabályokban meghatározott, a járási hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat. 

 
Részletes feladatok: 

 
1. A gyermekek védelme érdekében: 
a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 

vagy más alkalmas személynél, illetve gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs 
mód - gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek 
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otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot vagy 
gyermekvédelmi gyámot rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, szünetelését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek 

a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben elrendeli a 
kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 

i) dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt 

eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 
 
3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

1. a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

2. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, ha 
a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a 
hozzájárulást nem adja meg, 

3. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
1. az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
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2. az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 
hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll 
fenn, 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait,  
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették, 
h) a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
i) a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

 
4. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
c) az örökbefogadással kapcsolatban 

1. dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, 
2. felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben 

hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, 
3. dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, az utánkövetésről, és intézkedik a titkolt 

terhességből született gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő 
kiadásáról, 

4. dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, 
5. pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása 

iránt, 
6. kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. 

 
5. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 
megszüntetése, 

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
6. Feljelentést tesz: 
a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, 
b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

A járási hivatal a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
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7. A kapcsolattartással, szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
a) dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 

indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői igénybevételét rendeli el, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról, 
c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 
megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 
közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat 
alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére - 
közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, és 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében, 

 
8. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban: 
a) a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 
b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 
megállapítja a munkadíjukat, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az 
előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

h) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen 
korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez a járási hivatal 
hatáskörébe tartozik. 
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9. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált 
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb 
tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt 
alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 
 

 
10. A Kormány a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalt jelöli ki. 

 
a) A családvédelmi koordinációért felelős szerv a bántalmazottat kérelmére személyesen 

meghallgatja. Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül azzal, hogy a 
bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni. A 
bántalmazott kérelmére arról is megfelelően gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a személyes 
meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se léphessen 
kapcsolatba bántalmazottal. 

b) A családvédelmi koordinációért felelős szerv a hozzátartozók közötti erőszak, vagy annak 
veszélye miatt tett jelzés fogadását követően - figyelemmel a hozzátartozók közötti erőszak 
kiemelkedő súlyára - a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekében 
történő megjelenésre hívhatja fel. A bántalmazó és a bántalmazott köteles a családvédelmi 
koordinációért felelős szerv felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni. A 
bántalmazott védelmére az a) pontban írt szabályok a személyes meghallgatásra történő 
megjelenésre felhívás esetén megfelelően irányadóak. 

c) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazottnak a 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, a bántalmazottat megillető 
jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és 
szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van-e 
büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről. 
A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, hogy 
a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon. 

d) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazónak a hozzátartozók 
közötti erőszak folytatásának következményeiről. 

e) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az 
igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről. 
Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad. 

f) A családvédelmi koordinációért felelős szerv a személyes meghallgatáson elhangzottakat 
jegyzőkönyvbe foglalja és - a bántalmazott akaratának figyelembevételével - megteszi a 
szükséges intézkedéseket a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése vagy megszakítása 
érdekében. 

g) A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul 
tájékoztatja a rendőrséget. 

Illetékessége: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) 
bekezdésében foglalt hatáskörébe utalt feladatokat Békés megyére kiterjedő illetékességgel, 
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ugyanezen rendeletben és más jogszabályokban meghatározott gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatokat Békéscsaba, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, 
Telekgerendás, Újkígyós településekre kiterjedő illetékességgel látja el. 

 
11.  A jogi segítségnyújtás keretében ellátja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a járási 

hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és hatáskörét érintő alábbi feladatokat: 
 

a) Ellátja a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, 
nyilvántartó, ellenőrző és egyéb hatósági feladatokat, a jogszabályban foglalt feltételek 
fennállása esetén közvetlen segítséget nyújt az ügyfelek részére. 

b) A megyei kormányhivatal illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel, a 
megyei ügyvédi kamarával, a területi közjegyzői kamarával, az önkormányzatokkal, a 
társadalmi és egyéb szervezetekkel, bíróságokkal. 

c) A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott méltányossági 
kérelmek megyei kormányhivatal részére történő felterjesztését előkészíti. 

d) A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a jogi segítő és a pártfogó ügyvéd 
igénybevételének lehetőségét, határozattal dönt a támogatás engedélyezéséről és annak 
mértékéről, a kérelem elutasításáról, szükség esetén a már megállapított támogatás 
módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról, a fizetési feltételek módosítása iránt 
benyújtott kérelmekről. 

e) Megvizsgálja a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott döntés ellen benyújtott 
fellebbezést, ennek alapján a döntését visszavonja, módosítja, vagy a fellebbezést érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja, illetve a fellebbezés megyei kormányhivatalhoz – az ügy irataival 
együtt – történő felterjesztését előkészíti. 

f) Ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat - 
összevetve azokat a határozatokkal és a teljesítésigazolásokkal, illetve a pártfogó ügyvédi 
díjat megállapító jogerős határozattal, a kifogásolt számlákat visszaküldi a jogi segítőknek, 
ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak. 

g) A jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat, a támogatást 
engedélyező jogerős határozatot, továbbá az állam által előlegezett, visszatérítendő 
támogatás engedélyezése esetén a fizetési kötelezettséget megállapító határozatot, illetve 
peres támogatás esetén a pártfogó ügyvédi díjat megállapító jogerős határozatot – a 
jogszabályban meghatározott összesítővel a megyei kormányhivatal részére történő 
felterjesztésre előkészíti. 

h) A visszatérítési kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy 
egyéb intézkedést tesz a követelés behajtása iránt, indokolt kérelemre halasztást, 
részletfizetést engedélyez. 

i) Peres ügyekben a támogatott fél képviseletére indokolt esetben pártfogó ügyvédet rendel ki, 
dönt a pártfogó ügyvéd felmentéséről. 

j) A pártfogó ügyvéd díjigénye, és a bíróságtól kapott értesítés alapján megállapítja a pártfogó 
ügyvéd díját, a bíróság döntése alapján rendelkezik annak viseléséről. 

k) Jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén felülvizsgálja a támogatás feltételeinek 
fennállását.  

l) A központi hatóság megkeresésére a fél határon átnyúló tartási ügyében a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételét 
kirendelés útján, mely magába foglalja a keresetlevél elkészítésére és benyújtására vonatkozó 
szolgáltatást is. 

m) Továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelmeket 
és a jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, fordítással kapcsolatos 
feladatokat. 

n) Közreműködik a jogi segítségnyújtó tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 
előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását.  
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o) Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megszervezett ügyfélszolgálati tevékenység 
keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben. 

p) Tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatosan. 
q) Számítógépes nyilvántartást vezet a jogi segítségnyújtási támogatás igénybevételéről. 
r) A jogi segítségnyújtó tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat. 

 
Illetékessége ezen ügytípusban az alábbi településekre terjed ki: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, 
Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás. 

 
12. Az áldozatsegítés keretében ellátja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a járási 

hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és hatáskörét érintő alábbi feladatokat: 
 

a) A bűncselekmények, illetve tulajdon elleni szabálysértések áldozatainak segítéséről és az 
állami kárenyhítésről szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, nyilvántartó, 
ellenőrző és egyéb hatósági feladatokat lát el. 

b) Együttműködik és kapcsolatot tart a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával, a nyomozó 
hatósággal, az ügyészséggel, a bírósággal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, a 
konzuli szolgálattal, a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, az egészségügyi 
intézményekkel, az ifjúságvédelmi szervezetekkel, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, az alap- és 
szakellátást nyújtó szociális szolgáltatókkal és intézményekkel, a közoktatási intézményekkel, 
a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és a vallási közösségekkel. 

c) Gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, hatóságok 
az áldozatokat megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék. 

d) Előkészíti a kárenyhítési kérelmet a döntésre jogosult hatósághoz történő továbbításra, 
útmutatást ad a kiegészítő adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, beszerzi a kiegészítő 
adatokat. 

e) A megyei kormányhivatal részére történő felterjesztés céljából előkészíti a visszatérítési 
kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott méltányossági kérelmeket.  

f) Gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók elkészítéséről, 
hozzáférhetőségéről, a formanyomtatványok hozzáférhetőségéről. 

g) Részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében hazai pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában. 

h) Érdemben elbírálja az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet. 
i) A kérelem elbírálásához tisztázza a tényállást, meghallgatja az áldozatot vagy más személyt, 

megkeresheti a támogatás igénybevételének feltételeire vonatkozó adatokat nyilvántartó 
hatóságokat a közölt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében. 

j) Az Igazságügyi Minisztérium által kezelt, a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére és az 
azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célelőirányzat terhére – a megyei kormányhivatal és az 
Igazságügyi Minisztérium között létrejött megállapodásban rögzítettek szerint – azonnali 
pénzügyi segéllyel támogatja az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással 
kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a 
bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen kiadások 
megfizetésére nem képes. 

k) Törvényben meghatározott esetekben kötelezi az áldozatot a pénzben nyújtott támogatás 
visszatérítésére, indokolt kérelemre halasztást, illetve részletfizetést engedélyez, ellenőrzi a 
visszatérítési kötelezettség teljesítését, intézkedik a tartozás összegének behajtása érdekében 
a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnél. 

l) Megvizsgálja az azonnali pénzügyi segély tárgyában hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést, 
és az ügy iratait – a fellebbezésben foglaltakra kialakított álláspontjával együtt – továbbítja a 
megyei kormányhivatalhoz. 
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m) Megvizsgálja a visszatérítésre kötelező határozat, illetve a hatósági bizonyítvány kiállítása 
tárgyában hozott döntés, valamint az eljárás során hozott, önállóan fellebbezhető végzés ellen 
benyújtott fellebbezést, ennek alapján döntését visszavonja, módosítja vagy a fellebbezést 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve a fellebbezést és az arra vonatkozó álláspontot az ügy 
irataival együtt a megyei kormányhivatalhoz történő felterjesztés céljából előkészíti. 

n) Ellenőrzi a járási hivatal illetékességi területén lakhellyel rendelkező járadékra jogosult 
tekintetében a járadékra való jogosultságot, a törvényben meghatározott megszüntető ok 
fennállása esetén a járadék megszüntetése iránt előterjesztést készít.  

o) Az áldozat kérelmére segítséget nyújt a formanyomtatvány kitöltéséhez. 
p) Kérelemre igazolja, hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban részesíthető áldozatnak 

minősül-e.  
q) Az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat rendelkezésére bocsátja 

az adott tagállam által használt nyomtatványt, valamint segítséget nyújt annak kitöltéséhez. 
r) Közreműködik az áldozatsegítő tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 

előkészítésében, illetve támogatja ezek szakmai megvalósítását. 
s) Hozzásegíti az áldozatot alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 

egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez, ennek érdekében a 
területén működő egészségügyi szolgáltatóval együttműködési megállapodást köthet. 

t) Jogi tanácsot és segítséget ad a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés 
következtében jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak.  

u) Tájékoztatja az ügyfelet büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli jogairól és kötelezettségiről, a 
számára elérhető támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, valamint az egyéb ellátásokról 
és jogérvényesítési lehetőségekről, továbbá tájékoztató anyagokat készít az áldozatok 
számára. 

v) Nyilvántartást vezet az ügyfelek tájékoztatásáról, a beérkezett kérelmekről, a megítélt 
támogatásokról, a nyilvántartás adatairól megkeresésre információt nyújt a büntető- vagy 
polgári ügyben eljáró bíróság, a büntetőügyben eljáró ügyész vagy nyomozó hatóság, 
valamint a jogi segítő, továbbá a gyermekjóléti szolgálat, illetve a járási hivatal részére.  

w) Folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a támogatásokból való kizárás 
feltételeinek teljesülését. 

 

Illetékessége ezen ügytípusban az alábbi településekre terjed ki: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, 
Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás. 

13. Köznevelési feladatai tekintetében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, 
amelyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki: 

a) nyilvántartás vezetése a tanköteles gyermekekről és a sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését, oktatását ellátó iskolákról, 

b) írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában 
részvétel,  

c) kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői 
vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be, 

d) nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmények nyilvántartásba vétele, működési 
engedélyének kiadása, módosítása, 

e) nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmények törvényességi ellenőrzése, 
f) hatósági ellenőrzések a köznevelési intézményekben, 
g) az iskolák felvételi körzetének meghatározása és közzététele, 
h) tanköteles korhatárt megelőző iskolakezdés engedélyezése, 
i) tanulói jogviszony fegyelmi határozattal való megszűnése esetén új intézmény kijelölése, 
j) szakértői véleményben foglaltak végrehajtása 
k) független vizsgabizottság szervezése. 
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Illetékessége jellemzően az alábbi településekre terjed ki: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, 
Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás. Bizonyos 
oktatási ügytípusokban az illetékesség területe Békés megyére terjed ki. 

 

17. § 
A Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségv édelmi Osztálya  

 
Az osztály ellátja az építésfelügyeleti hatósági, az egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi 
hatósági, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat. 
 
1. Az osztály elsőfokú építésügyi hatósági feladatai: 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
alapján az építményekkel - beleértve a járási hivatal, illetve a hivatalvezető hatáskörébe tartozó 
sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel - kapcsolatos építési 
tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatait, amelynek során az 
építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményeket juttatja 
érvényre. A sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos 
építési tevékenység esetén a járási hivatal, illetve a hivatalvezető hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra és a műemlékekre vonatkozó jogszabályi követelményeket is érvényesíti. Ennek 
érdekében ellátja: 

a) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Eljr.) alapján 

1. építési engedélyezési, 
2. összevont engedélyezési, 
3. összevont telepítési eljárási, 
4. fennmaradási engedélyezési, 
5. használatbavételi engedélyezési, 
6. bontási engedélyezési, 
7. engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 
8. jogutódlás tudomásulvételi, 
9. használatbavétel tudomásulvételi, 
10. az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 
11. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 
12. kötelezési, 
13. végrehajtási, 
14. szakhatósági eljárást, 
    15. műemlék kivételével jókarbantartási kötelezési eljárást, 
    16. az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység 
szabálytalan megkezdésével és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési 
eljárást, 
17. hatósági ellenőrzéseket folytat le. 

b) A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű 
ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - eljáró hatóságként az 
összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben jár el. 

c) Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön 
jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátásában jár el. 
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d) A kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a 
kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 
építésügyi hatósági ügyben jár el. 

e) A magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló 
törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék 
együttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, 
valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó 
közérdekű beruházás érdekében a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés szabályait. 

f) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 23.§ (4) bekezdés szerinti, 
a jegyzőt érintő kizárási ügyben jár el,  

g) Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat 
folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt. 

h) Első fokú építésügyi hatóságként ellátja a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket - a jókarbantartási kötelezési eljárással 
kapcsolatos ügy kivételével -, továbbá műemlék telkét érintő első fokú építésügyi hatósági 
feladatokat.  

i) Külön jogszabály alapján dönt a feladatkörébe utalt egyéb ügyekben. 
 

2. Az osztály elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatait az Étv.-ben és kormányrendeletben 
meghatározottak szerint látja el. 

a) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 
szerint tájékoztatást ad, e körben hatósági bizonyítvány iránti kérelemre eljárást folytat le. 

b) Az Eljr.-ben meghatározottak szerint ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az 
építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket, és ennek keretében 

1.  az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokat folytat le; 

2.  a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység 
2.1. végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, 
2.2. résztvevőinek jogosultságát, 
2.3. végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát, 
2.4. folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét; 

3.  a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le; 
4.  a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring 

igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le; 
5.  az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében 

5.1. építésfelügyeleti intézkedést tesz, 
5.2. építésfelügyeleti bírságot szab ki, 
5.3. megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot; 

6.  szakhatósági eljárást folytat. 
 

c) Jogszabályban meghatározott módon 
1.  Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy annak folytatását 

megtilthatja, feltételhez kötheti vagy tudomásul veszi; 
2.  Az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását 

2.1. megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során 
azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység 
szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység 
folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat 
súlyosan megsértették, 
2.2.  az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtiltja és a 
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szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti 
bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az 
állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül 
veszélyezteti; 

3. Hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy a 
szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel 
rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, 
hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a 
jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a 
regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek; 

4.  Az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen 
4.1. az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja, 
4.2. a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást 

rendel el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása 
esetén megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező 
építésügyi hatóságot. 

 
d) Jogszabályban meghatározott esetben ellenőrzéseihez éves ellenőrzési tervet készít. 

 
3. Az osztály elsőfokú kulturális örökségvédelmi hatósági feladatai: a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján a kulturális örökség elemei 
megőrzésének, fenntartható használatának elősegítése és támogatása. Ennek érdekében 
ellátja a Kötv.-ben és a kormányrendeletben meghatározott örökségvédelmi hatósági és 
szakhatósági és felügyeleti feladatokat. 

a) A műemléken végzett építési tevékenységek esetén jogszabályban meghatározott esetekben 
és módon építésügyi hatósági engedélyezési és kötelezési eljárást folytat le, ellenőrzést végez. 

b) Műemlékvédelmi érdekből a hatóság a műemlék felújítási, helyreállítási munkáinak 
engedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a kötelezően alkalmazandó 
nemzeti szabványoktól való eltérést engedélyezhet.  

c) A védett kulturális örökségi elemmel összefüggő tevékenységek vonatkozásában 
ca) az örökségvédelem szabályainak megsértése esetén műemlékek, régészeti lelőhelyek és 
védetté nyilvánított kulturális javak vonatkozásában elrendelheti a beavatkozást megelőző 
állapot helyreállítását, valamint a fenntartható használatra vonatkozó kötelezettség teljesítését, 
cb) műemlékek, régészeti lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális javak károsítása, 
veszélyeztetése esetén jogosult a tevékenységet leállítani, és az ilyen magatartás tanúsítóját e 
tevékenység folytatásától eltiltani, 
cc) elrendelheti a műemlékek jó karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését. 

d) Az Örvédr. szerint ellátja az örökségvédelmi hatósági és szakhatósági, valamint felügyeleti 
feladatokat, ennek keretében 
da) örökségvédelmi engedélyezési (bejelentés tudomásulvételi) eljárást folytat le, ha azokhoz 
az építésügyi hatóság engedélye vagy más hatóság - örökségvédelmi szakhatóság 
hozzájárulásával kiadott – engedélye nem szükséges, 

1) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen 
2) a 30 cm mélységet meghaladó gépi földmunkához, 
3) a régészeti emlékek megóvási, konzerválási munkálataihoz, 
4) a műemléket érintő építési engedélyhez nem kötött az Örvédr.-ben meghatározott 

tevékenységekhez,  
db) előzetes tájékoztatást ad a hatóság engedélyéhez kötött tevékenységek esetén a 
kérelmező által megjelölt munkák vagy tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos 
feltételekről és eljárási szabályokról;   
dc) szakhatósági eljárást folytat le. 

e) Az örökségvédelmi felügyeleti feladatokat 
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ea) melynek keretében figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemei állapotát, valamint 
megfelelő használatát, 
eb) a fenntartható, integrált szemléletű védelmet elősegítő tevékenységet végez, 
ec) elősegíti az örökségvédelem érdekeit érintő szakmai és társadalmi együttműködést. 

f) Egyéb, a járási hivatal, illetve a hivatalvezető hatáskörébe utalt, a kulturális örökség elemeinek 
megőrzésével, fenntartható használatának elősegítésével és támogatásával kapcsolatos 
feladatokat. 

 
4. Illetékessége: 

a) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (2) bekezdésben 
meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátása tekintetében a Korm. rend. 1. melléklet 
II. részében meghatározottan, Békéscsabai, Békési, Szeghalmi járásokra terjed ki. 

 
b) A Korm. rend. 3. § (1) bekezdésében meghatározott elsőfokú építésfelügyeleti hatósági 

feladatok ellátása tekintetében – a 3. § (2) és a (3) bekezdésben, valamint az OAH r.-ben 
foglalt kivétellel – a Korm. rend. 1. melléklet II. részében meghatározottan, Békéscsabai, 
Békési, Szeghalmi járásokra terjed ki. 

 

c)  A Korm. rend. 3. § (3) bekezdésben meghatározott elsőfokú építésfelügyeleti hatósági 
feladatok ellátása tekintetében a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, műemlék telkét, továbbá műemléki 
környezetet vagy műemléki jelentőségű területet érintően a Korm. rend. 1. melléklet II. 
részében meghatározottan, Békés megyére terjed ki. 

 
d) A Korm. rend. 1. § (3) bekezdésben meghatározott építésügyi és örökségvédelmi 

feladatkörben elsőfokú építésügyi hatóságként ellátott, a kulturális örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket - a jókarbantartási 
kötelezési eljárással kapcsolatos ügy kivételével -, továbbá műemlék telkét érintő építésügyi 
hatósági feladatok tekintetében a Korm. rend. 1. melléklet II. részében meghatározottan, 
Békés megyére terjed ki. 

 
e) A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 

tekintetében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 
28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és e rendelet 1. melléklet 4. sorszáma alatt 
meghatározottan, Békés megyére terjed ki. 

 
18. § 

Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya  
 

A Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya ellátja az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 
jogszabályokban meghatározott, a járási hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat. Társadalmi tevékenységével az egészség megőrzése, védelme és a betegségek, 
sérülések megelőzése által javítja a lakosság egészségi állapotát. 

 
I. Egészségügyi igazgatás 
 

1. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a 
működési engedély kiadása:  
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a) Az alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati 
segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy 
gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló 
járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 
végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői részére. 

b) Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési 
engedélyt – a jogszabály rendelkezései szerint eljárva – az egészségügyi 
szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki. 

c) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve 
székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre vagy 
székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban a telephely, 
illetve székhely szerinti járási hivatal adja. 

2. A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi- és fogorvosok praxisjogának 
kiadása. 

3. Egészségügyi szolgáltatók működési engedély nyilvántartásának vezetése és adatainak 
karbantartása. 

4. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének időszakos felülvizsgálata, az 
engedélyezett szolgáltatók munkaterv szerinti ellenőrzése; a jogszabályváltozásoknak 
megfelelő új működési engedély kiadása. 

5. Bejelentések, panaszok fogadása, kivizsgálása. 
6. Részvétel szakhatósági eljárásokban. 

 
II. Védőnői szakfelügyelet 

 
1. A járási vezető védőnők ellátják a területen dolgozó területi és iskola-egészségügyi 

feladatokat ellátó védőnők szakmai felügyeletét. 
2. A járási vezető védőnők a vonatkozó jogszabály, illetve az egészségügyi szolgáltató 

fenntartójának írásbeli megkeresése alapján szakmai véleményt adnak a védőnői szolgálatok 
átszervezésével és működtetésével kapcsolatosan. 

3. Megkeresésre a védőnői szolgálatokat érintő panaszokat kivizsgálja. 
4. A járási vezető védőnők továbbképzéseket szerveznek, illetve munkaértekezletet tartanak a 

területükön dolgozó védőnők részére. Részt vesznek a védőnői tevékenységet érintő 
irányelvek, szakfelügyeleti ajánlások és módszertani levelek kidolgozásában. 

5. Felkérésre vagy a védőnői szolgálat munkaterve alapján részt vesznek a közösségi és iskolai 
egészségfejlesztési programokban. Figyelemmel kísérik, és szakmailag támogatják a 
területen működő egészségmegőrző rendezvényeket. 

6. Javaslatot tesznek az oktató védőnői körzetek kijelölésére. 
7. Leigazolják a területi védőnői szolgálat által ellátandó várandós anyák számát. 
8. A szakirányú tanfolyammal rendelkező védőnők a magzat védelmével, családtervezéssel és a 

házasság előtti tanácsadást szervezve látják el feladatukat a Családvédelmi Szolgálaton belül. 
 

III. Ápolási szakfelügyelet 
 

1. A járási vezető ápolónő a járási hivatal népegészségügyi feladatait érintő illetékességi 
területén működő: 

1.1.  háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás, 
1.2.  háziorvosi ügyelet 
1.3.  fogorvosi alapellátás, 
1.4.  foglalkozás-egészségügyi alapellátás, 
1.5.  otthoni szakápolás, hospice szakápolási szolgálatok, 
1.6.  járóbeteg szakellátás (önálló, nem fekvőbeteg gyógyintézethez integrált), 
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1.7.  szakdolgozói tevékenységek, 
1.8.  szociális intézmények (átmeneti, bentlakásos)  
ápolás-szakmai felügyeletét végzi. 

2. Közreműködik az egészségügyi szakdolgozókat érintő igazgatási folyamatokban (az 
egészségügyi szolgáltatás engedélyezése).  

3. A Békés Megyei Kormányhivatal illetékes Főosztálya felkérésére közreműködik a bentlakásos 
szociális intézmények ápolás-szakmai ellenőrzésében.  

4. Kivizsgálja az ápolást érintő panaszügyeket. 
5. Tájékoztatja az egészségügyi szakdolgozókat a nyilvántartásaik (képzési-, továbbképzési 

kötelezettség, működési nyilvántartás, MESZK tagság) érvényesítésében. 
6. Évente egy alkalommal munkaértekezletet szervez az alapellátás szakdolgozói részére. 

 
IV. Járványügyi tevékenység 
 

1.Fertőző betegségek 
a) A fertőző betegek bejelentésének koordinálása, nyilvántartása, az adatlapok 

felülvizsgálata, az OSZIR rendszer vezetése,  
b) A bejelentett fertőző megbetegedések, járványok esetén a járványügyi 

vizsgálatot és intézkedéseket a vonatkozó jogszabály alapján végzi, illetve 
foganatosítja. 

c) Közösségben előforduló ételmérgezések, ételfertőzések gyanúja esetén 
együttműködik az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztállyal. 

d) Egyedi megbetegedések kivizsgálása és a főosztály tájékoztatása; egyes 
esetekben az Országos Epidemiológiai Központ részére gyorsjelentés küldése.  

e) A járványügyi vizsgálat eredményeként jogszabályban meghatározott 
esetekben határozatot hoz a fertőző beteg környezetének járványügyi 
megfigyelés alá helyezéséről, és meghatározott esetekben elvégzi a 
felszabadító vizsgálatot.  

2. Oltóanyagokkal kapcsolatos tevékenység 
a) Gondoskodik az életkorhoz kötött kötelező folyamatos, és a 

kampányoltásokhoz szükséges oltóanyagok megrendeléséről, megfelelő 
szétosztásáról; a védőoltások jogszabályban foglaltak szerinti 
végrehajtatásáról. 

b) Oltóanyag nyilvántartást vezet, ellenőrzi az oltóorvost a kiadott oltóanyag 
felhasználásáról az oltási dokumentáció alapján, 

c) Ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat, az oltóanyag 
tárolását és az oltóhelyek közegészségügyi higiénés körülményeit.  

d) Rögzíti az Epidemiológiai Felügyeleti Rendszer kiszolgáló Informatikai 
Rendszerbe (EFRIR) és az Országos Szakmai Informatikai Rendszerbe 
(OSZIR) az oltásokkal kapcsolatos adatokat, és karbantartja azokat. 

e) Elrendeli a védőoltásra kötelezett személy oltását, amennyiben az illető a  
jogszabályi kötelezettségeknek nem tesz eleget. 

f) Lyssa surveillance működtetése, oltóanyag logisztika, Epidemiológiai 
Felügyeleti Rendszer kiszolgáló Informatikai Rendszer (EFRIR) alkalmazásával. 

g) Influenza surveillance működtetése, az Influenza Informatikai alrendszer 
vezetése. 

3. DDD (dezinszekció, deratizáció, dezinfekció) tevékenység 
a) A területi és iskolai védőnők a jogszabályban leírt módon és gyakorisággal 

tisztasági vizsgálatot végeznek az oktatási, nevelési intézményeknél, amelyről 
jelentéseket küldenek a járási hivatalnak.;  a járványügyi felügyelő összesítés 
után az adatokat, továbbítja a Népegészségügyi Főosztály részére. 
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b) Figyelemmel kíséri a hajléktalanszállókon tartózkodók veszélyeztetettségét az 
élősködők vonatkozásában.  

c) A járványügyi felügyelő tisztasági vizsgálatokat végez az illetékességi 
területhez tartozó oktatási, nevelési intézményeknél.  

d) A gócgyanús lakásoknál ellenőrzést végez, a tetves személyekről és a 
gócgyanús lakásokról nyilvántartást vezet. 

e) Kivizsgálja az egészségügyi kártevők elszaporodásával kapcsolatos lakossági 
panaszbejelentéseket. 

f) Amennyiben a fenntartó az egészségügyi kártevők elleni védekezési 
kötelezettségének nem tesz eleget, a járási népegészségügyi osztály kötelezi 
az egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

4. Kórházhigiénés feladatok 
a) Megelőző hatósági tevékenységként az új egészségügyi létesítmények; az 

építési vagy egyéb engedélyhez kötött beruházások megkezdéséhez 
szükséges véleményezés. 

b) A Békés Megyei Kormányhivatal illetékes Főosztálya felkérésére közreműködik 
a bentlakásos szociális intézmények közegészségügyi higiénés ellenőrzésében. 

c) Kórházhigiénés hatósági ellenőrzést preventív jelleggel, vagy panaszbejelentés 
alapján, illetve az Országos Közegészségügyi Intézet/Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiadott és a megyei kormányhivatal által koordinált ad hoc 
feladatok, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
által meghatározott kiemelt munkatervi feladat alapján végzi.  

 
V. Közegészségügyi tevékenység 

 
1. Település- és környezet-egészségügyi feladatok 

a) Felügyeli a település- és környezet-egészségügyi egységeket az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal által bevezetett egységnyilvántartó program alapján. 

b) A környezetkárosodás minősítéséhez a környezet-egészségügy érintettsége 
szerint szolgáltat információt. 

c) Nyilvántartja a Humán Vízhasználatok Környezet-egészségügyi 
szakrendszerben (HUMVI) az ivóvíz-szolgáltatókat, a természetes fürdőhelyek 
és a medencés fürdő üzemeltetőit, a tevékenységre vonatkozó adatait, a 
laboratóriumi víz vizsgálati eredményeket. Az ivóvízellátást biztosító 
létesítmények közegészségügyi ellenőrzését elvégzi, és a hatósági 
intézkedéseket megteszi.  

d) Szakhatóságként vesz részt a kereskedelmi és nem kereskedelmi 
szálláshelyek, hulladékkezelő létesítmények és tevékenységek, építési 
engedélyezési eljárásában, vízjogi engedélyének kiadásában, kármentési 
eljárásokban, településrendezési tervekben. 

e) Részt vesz a bejelentés- és engedélyköteles telephelyek engedélyezési 
eljárásában. 

f) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban való közreműködés az 
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus 
Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) használatával.  

g)  Az országos munkaterv alapján meghatározott időszakokban ellenőrzi a 
medencés fürdőket. Az üzemeltető által beküldött üzemeltetési szabályzatot 
határozattal jóváhagyja. A természetes fürdőhelyek hatósági engedélyezését 
koordinálja, majd elvégzi. 

h) A szépség szolgáltatásokkal kapcsolatban - az ügyfél kérelmére – 
szakvélemény adható ki közegészségügyi feltételekkel. 

i) Bejelentések, panaszok fogadása, kivizsgálása. 
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j) Kiadja az elhunytakkal és temetkezéssel kapcsolatos hatósági engedélyeket. 
 

2. Kémiai biztonság 
a) Az éves munkaterv, vagy megkeresés alapján (soron kívüli Országos 

Közegészségügyi Intézet által meghatározott feladatok, Népegészségügyi 
Főosztály, társhatóságok) tartja a hatósági ellenőrzéseket. 

b) Veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenységek 
bejelentésének fogadása, és a hatósági munkák rögzítése a Kémiai Biztonsági 
Információs Szakrendszerben (KBIR).  

c) Részt vesz a bejelentés- és engedélyköteles ipari telephelyek, valamint az 
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezési eljárásában. 

d) Bejelentések, panaszok fogadása, kivizsgálása 
 

3. Élelmezés- és táplálkozás egészségügyi feladatok 
a) Éves munkaterv szerint élelmezés- és táplálkozás egészségügyi ellenőrzések 

és mintavételezések végzése. 
b) Oktatási, egészségügyi, szociális intézményekben végzett élelmezés- és 

táplálkozás egészségügyi ellenőrzések, vizsgálatok. 
c) Vásárok, piacok és bevásárló központok működésére az ott végzett 

kereskedelmi tevékenységre, a forgalomba hozott termékekre vonatkozó 
jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását ellenőrzi, hatósági jogkörét 
gyakorolja.  

d) A Nutricomp rendszeren keresztüli nyersanyag kiszabatok feldolgozása, és 
azok értékelése. 

e) Étrend-kiegészítő készítmények és különleges táplálkozási célú élelmiszerek 
forgalmazásának bármely kereskedelmi formában történő ellenőrzése.  

f) Kozmetikai készítmények forgalmazásának ellenőrzése.  
g) A kozmetikai gyártóhelyek engedélyezése és ellenőrzése. 
h) CPNP (Cosmetic Products Notification Portal = Kozmetikai Termékek 

Bejelentési Portálja) rendszeren keresztül a kozmetikai termékek 
bejelentésének ellenőrzése. 

i) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lebonyolítása az Építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs 
Rendszer (ÉTDR) használatával.  

j) Közösségben előforduló ételmérgezések, ételfertőzések gyanúja esetén 
együttműködik az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztállyal. 

k) Bejelentések, panaszok fogadása, kivizsgálása 
 

4. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatok 
a) Az éves munkaterv, vagy megkeresés alapján (soron kívüli, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által meghatározott feladatok, Népegészségügyi Főosztály, 
társhatóságok) tartja a hatósági ellenőrzéseket. 

b) Családi napközik, bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, 
gyermek- és lakásotthonok közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése. 

c) Nyári napközis, bentlakásos és folyamatosan működő, valamint vándor táborok 
közegészségügyi/higiénés körülményeinek ellenőrzése. 

d) Az adott populációban a figyelem felhívása az egészségtudatos életmódra, 
különös figyelemmel az egészségkárosító tényezőkre és a higiénés feltételekre.  

e) Bejelentések, panaszok fogadása, kivizsgálása 
 

VI. Egészségfejlesztési feladatok 
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1. Felkérésre, illetve önálló kezdeményezésre együttműködik és segít a helyi, 
valamint az országos programok lebonyolításában. 

2. Megkeresések (Népegészségügyi Főosztály, közoktatási intézmények, civil 
szervezetek) alapján részt vesz egészségnapokon, - heteken; pályázatok 
egészségfejlesztési részének véleményezésében, végrehajtásában. 

 
VII. Illetékessége: 

A Népegészségügyi Osztály alapfeladatait az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, továbbá az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. 
Rendeletben foglalt hatáskörébe utalt feladatokat illetékességi területére kiterjedő 
illetékességgel látja el. 
Illetékessége négy járás területére terjed ki: 
Békéscsabai járás: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, 
Gerendás, Telekgerendás és Csorvás. 
Békési járás: Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony és Tarhos.  
Gyomaendrődi járás: Gyomaendrőd, Dévaványa, Csárdaszállás, Hunya és Ecsegfalva. 
Szarvasi járás: Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Örménykút, Kardos és Kondoros. 

 
 

5. cím 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkozt atási Főosztály 

 
19. § 

 
(1) A főosztályon az alábbi osztályok működnek: 

 
1. Közlekedési Osztály 
2. Útügyi Osztály 
3. Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
4. Foglalkoztatási Osztály 
5. Fogyasztóvédelmi Osztály 

 
(2) A főosztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó munkaköröket állapíthat meg a munkaköri 

leírásban.  
 
 
 

20. § 
Közlekedési Osztály  

 
 
A Közlekedési Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos szakmai feladatai az alábbiak: 
 
 

1. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban Kkt). szerinti vizsgáló 
állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása, a vizsgáló 
állomással a hatósági szerződés megkötése, a vizsgáló állomások és a műszaki 
vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése, az ellenőrzés alapján a 
jogkövetkezmények alkalmazása, továbbá a hatóság által üzemeltetett, valamint az 
illetékességi területén hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomáson – a jármű 
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tulajdonosára egyébként irányadó illetékességi szabálytól függetlenül – a közlekedési 
hatóság telephelyén végzett egyedi forgalomba helyezés engedélyezése, jármű-
honosítási eljárás, a bármely telephelyen végzett forgalomba helyezés előtti és időszakos 
vizsgálat végzése, valamint a vizsgáló állomás és a járműfenntartó szervezetek 
tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény1szerinti szolgáltatás felügyelete; 

2. járműbontókkal történő közreműködői megállapodások megkötése, a járműbontók 
tevékenységének ellenőrzése, bontási engedély kiadása, tevékenység engedélyezésével 
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények 
alkalmazása; 

3. a közúti járművek – ideértve a trolibuszt is – közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti 
járművek összeépítésének, egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének 
engedélyezése; 

4. a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti hitelesítési eljárás lefolytatása és a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 
2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–6. cikkében 
foglalt rendelkezések betartásának ellenőrzése; 

5. közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdésében 
meghatározott szervezetek által felvett, jogsértést megállapító ellenőrzési jegyzőkönyv 
alapján kezdeményezett eljárás lefolytatása; 

6. a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz előírt 
tevékenységi engedély, engedélykivonat kiadásával, valamint az önálló 
diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezésével, a szolgáltatást végző 
személygépkocsivezető igazolványának kiadásával kapcsolatos eljárások, valamint a 
személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító tevékenységet érintő 
közlekedéshatósági szabályok megtartásának ellenőrzése; 

7. a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 
2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben továbbá a két- 
vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel összefüggésben 
a bírságolási eljárás lefolytatása; 

8. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a 
közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében a 
digitális tachográf-kártyák kiadásával, cseréjével és pótlásával, valamint a tachográf 
beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző 
szervezetek engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása; 

9. a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdés 11. pontja szerinti 
feladatokon kívül Magyarország tekintetében a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti 
közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet 
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hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben az ellenőrzéshez szükséges tachográf-kártyákkal (a gépjárművezetői 
kártya, az ellenőri kártya, a műhelykártya és az üzemben tartói kártya) kapcsolatos 
feladatok ellátása; 

10. tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállítási igazolvánnyal kapcsolatos 
engedélyezési feladatok ellátása; 

11. autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási igazolvánnyal kapcsolatos 
engedélyezési feladatok ellátása; 

12. a veszélyes anyagot szállító járművekre előírt „Jóváhagyási igazolás” kiadása; 
13. a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű minősítésének műbizonylattal 

történő igazolása; 
14. a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeinek ellenőrzése, 

tevékenység megtiltása; 
15. a gépjárműfenntartó szervezetek bejelentésének nyilvántartásba vétele; 
16. közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek 

és tartozékok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása; 
17. a mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági feladatok 

ellátása, különösen a jármű mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakításához 
eltérés engedélyezése, a mozgáskorlátozott közúti járművezetők egészségügyi 
alkalmasságát elbíráló bizottságban történő műszaki szakértői közreműködés; 

18. tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási engedéllyel és 
engedélykivonattal, közösségi engedéllyel, közösségi engedély hiteles másolatával 
kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása; 

19. autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységi engedéllyel és 
engedélykivonattal, közösségi engedéllyel, közösségi engedély hiteles másolatával 
kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása; 

20. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 
szóló 2013. évi LXVII. törvény szerinti útdíj-ellenőrzési feladatok ellátása; 

21. 23. a Kkt. 33/A. §-ában előírt úthasználati díj megfizetésének ellenőrzése; 
22. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A. § (1) 

bekezdése szerinti engedélyező hatóságként a közúti járművek előzetes 
eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése; 

23. az autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási, díj ellenében végzett 
személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó európai uniós és az Interbus egyezmény 
szerinti ellenőrzési okmány, nemzetközi autóbuszos menetlevelek, menetlevéltömbök 
kiadása, a visszaérkezett menetlevelek alapján a kabotázs tevékenység adatainak 
nyilvántartása; 

24. a közösségi engedéllyel rendelkező vállalkozás tehergépjárművét vezető nem európai 
uniós állampolgár járművezetői igazolványának kiadása; 

25. a közlekedési hatóság hatáskörébe utalt bejelentésekkel, engedélyezéssel, okmányokkal, 
nyilvántartással kapcsolatos – máshol nem szabályozott – hatáskörök gyakorlása során. 
 

Illetékességi területe Békés megyére terjed ki. 
 
 

21. § 
Útügyi Osztály 

  
Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési szakterület  feladatköre Békés megye területére 
kiterjed ő illetékességgel: 
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1.1. Az Útügyi Osztály a Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési szakterület szakmai feladatai 
keretében 

a) ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú 
hatósági feladatokat; 

b) kezeli a feladataival összefüggő - nem a járási hivatal működési körébe tartozó - 
panaszügyeket; 

c) részt vesz a közúti járművezetői vizsgabiztosok, iskolavezetők, utánképzési 
foglalkozásvezetők és szakoktatók képzésének, továbbképzésének és vizsgáztatásának 
szakmai és módszertani javaslataival azok fejlesztésében; 

d) ellátja a hatásköréhez kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási teendőket, 
és az egyedi ügyek elbírálását; 

e) közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek 
jogainak biztosításában; 

f) megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás elméleti vizsgáit; 
g) megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás gyakorlati vizsgáit; 
h) dönt a meghatározott vizsgatárgyból való vizsgakötelezettség alóli mentességről; 
i) lebonyolítja a közúti járművezetők kategóriás vizsgáit; 
j) továbbítja, illetve az ügyfél kérésére kiállítja a vizsgaigazolást a járművezetésre jogosító 

okmány kiadásához; 
k) ellátja a vizsgáztatási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési, okmánypótlási 

adatszolgáltatási teendőket; 
l) ellenőrzi a külső vizsgahelyek megfelelőségét; 
m) beosztja utánképzési programra az ügyfeleket és a program végzésére jogosult 

képzőszervhez irányítja őket, szervezi az utánképzést, kiadja a megbízásokat és ellenőrzi a 
működést; 

n) megszervezi és végzi az adott programhoz tartozó vizsgákat; 
o) elkészíti és kiadja az utánképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat; 
p) kérelemre – díjfizetési kötelezettség teljesítését követően – teljesíti a kategóriás vizsga vagy 

az utánképzés elvégzéséről szóló igazolás cseréjét, pótlását; 
q) feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli a hatáskörébe tartozó hatósági 

tevékenység során keletkezett adatokat; 
r) szükség esetén utánképzés teljesítéséről szóló igazolás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja az 

ügyfelet az egészségügyi szolgálat értesítési kötelezettségéről; 
s) ellátja a járművezetői vizsga érvénytelenítésével, illetve felfüggesztésével összefüggő 

feladatokat; 
t) állást foglal a szakterülettel kapcsolatos egyedi ügyekben; 
u) végzi a vizsgáztatás munkáltatói ellenőrzését; 
v) ellenőrzi a járművezető-képzési tevékenységet; 
w) gondoskodik az iratok irattárazásáról, valamint azok selejtezéséről, valamint a levéltár részére 

való átadásáról, az ezekkel kapcsolatos nyilvántartási, jegyzőkönyvezési, selejtezési feladatok 
elvégzéséről. 
 

1.2. Az Útügyi Osztály a Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési szakterület funkcionális feladatai 
keretében: 

a) ellátja az ügyfélfogadási feladatokat; 
b) együttműködik az informatikai szakterülettel a számítógépes vizsgaprogram és egyéb 

program szakmailag megfelelő és biztonságos üzemeltetésében; 
c) ellenőrzi a vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételeit; 
d) ellenőrzi az adott utánképzési programhoz előírt személyi és tárgyi feltételeket; 
e) továbbítja az ötször sikertelen vizsgázók rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatához 

szükséges dokumentumokat és kezeli a hatóság által megküldött határozatokat; 
f) előkészíti a kategóriás vizsgáztatásban és feltárásban közreműködők szerződéseit; 
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1.3. Az Útügyi Osztály a Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési szakterület egyéb feladatai 
keretében: 

a) megszervezi és elvégzi a feltáró foglalkozásokat; 
b) kijelöli a feltáró csoport (explorációs team) tagjait; 
c) megszervezi a feltárást követő team ülést; 
d) leigazolja az utánképzési programok elvégzését. 

 
2. Útügyi szakterület feladatköre 
2.1 Az Útügyi Osztály útügyi szakterületet érintő feladatai Békés megyei illetékességi területen: 
 

a) a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 1–3. pontjában, 
valamint az (5)–(6) bekezdésben meghatározottak kivételével az út és műtárgyai, továbbá az 
út építésével, korszerűsítésével összefüggő járda, valamint önálló beruházásában 
megvalósuló 30 m szabadnyílást meg nem haladó gyalogos felüljárók és hidak építésének, 
korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének 
(elbontásának) engedélyezésével összefüggő ügyek, 

b) az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak 30 m szabadnyílást meg nem haladó hídjai kiviteli 
tervének jóváhagyása, 

c) a gyorsforgalmi utak, valamint a közúti határátkelőhelyek útjainak kivételével az országos 
közút helyi közúttá vagy magánúttá, a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a 
magánút helyi közúttá vagy országos közúttá nyilvánításával kapcsolatos ügyek, a 
közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő megnyitásának, vagy a 
közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezésére 
irányuló eljárás,, 

d) az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak területének nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatos közlekedési hatósági ügyek, 

e) a Kkt). 42/A. § (2) bekezdése alapján a kérelmező által – a közútkezelő hozzájárulásának 
megtagadása, vagy a kezelő által előírt feltételek sérelmezése miatt – kezdeményezett 
eljárás, 

f) a Kkt. 42/A. § (3) bekezdése alapján – a közút kezelőjének kérelmére – az eredeti állapot 
helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében 
szükséges munkák elvégzésére irányuló eljárás, 

g) a Kkt. 39. § (2) és (3) bekezdése szerinti, útcsatlakozással kapcsolatos közlekedési hatósági 
eljárások, 

h) a közút kezelőjének kérelmére a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába 
vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek 
bevezetése miatt indult eljárás, 

i) a közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén, az út területén, az alatt vagy felett 
elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére, megszüntetésére 
kötelezés, 

j) az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében a közút nem közlekedési célú, vagy 
rendkívüli igénybevétele miatti, a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belüli süllyedés, 
vagy más hiba kijavításának elrendelése, 

k) a közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén a közút állagát, a közúti forgalom 
biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők Kkt. 7. § (2) bekezdése szerinti 
kötelezése, 

l) a vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, forgalomba helyezésének, 
megszüntetésének engedélyezése, az ideiglenes vasúti átjáró létesítésének, 
megszüntetésének, forgalomba helyezésének engedélyezése, a vasúti átjáró és a vasúti 
gyalogos-átkelőhely ideiglenes szüneteltetésének elrendelése, 
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m) a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 10. pontjában foglaltak 
kivételével a vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági 
előírásainak meghatározása, továbbá a vasúti átjáró forgalomba helyezése, 

n) az engedélyezési hatáskörébe tartozó országos közutat érintően a közút kezelője által az 
előírásoknak nem megfelelő jelek, jelzések vagy berendezések eltávolítására vonatkozó 
felszólításának eredménytelensége miatt kezdeményezett eljárások, 

o) a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén – jelzőőrállítás helyett – a vasúti 
pályát keresztező út lezárásának engedélyezése, 

p) a közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezése, 

q) a védett természeti területen lévő közúton a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére a 
közlekedés (tartózkodás) korlátozása vagy megtiltása, 

r) a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 8. pontjában foglaltak 
kivételével a környezetterhelés mérséklése érdekében forgalomszervezési korlátozó vagy 
egyéb műszaki intézkedések elrendelése, 

s) a közút kezelőjének kezdeményezésére elrendelt vasúti átjáró ideiglenes szüneteltetésével 
kapcsolatban a közút kezelője számára a munkák elvégzésének engedélyezése, 

t) az engedélyezési hatáskörébe tartozó közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak 
kezelői által kialakított forgalmi rend figyelemmel kísérése, a forgalom biztonsága vagy 
zavartalansága érdekében a forgalomszabályozás módosításának kezdeményezése, a közút 
kezelőjének a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése 
érdekében a forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezése, 

u) az országos közúton a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 12. 
pontjában foglaltak kivételével, ha a közút kezelője a forgalomszabályozási intézkedésével 
vagy annak megtagadásával mások érdekeit sérti, vagy a közút kezelőjének előírásai 
betartására, jelek, jelzések vagy berendezések eltávolítására vonatkozó felszólításának nem 
tesznek eleget az érdekeltek kérelmére indított eljárás, 

v) a vasúti átjárókról, a vasúti gyalogos-átkelőhelyekről, továbbá a kijelölt közúti gyalogos-
átkelőhelyekről nyilvántartás vezetése, 

w) a saját célú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, összekötő vasúti pályán, 
csatlakozó vasúti pályán és keskeny nyomtávú vasúti pályán lévő kereszteződés esetében a 
terelősziget létesítésének szükségességének megállapítása, 

x) a tíz percet meghaladó ideig zárva tartható, az időszakosan üzemelő teljes sorompóval 
biztosított, valamint a felhívásos sorompóval biztosított vasúti átjárók meghatározása, 

y) az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében elektronikus közúti ellenőrző 
rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás kiadása során, 

z) 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. 
 

2.2. Az Útügyi Osztály útügyi szakterületének a Békéscsabai Járási Hivatal illetékességi területén 
ellátandó feladatai: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek, 

b) a közlekedés biztonsága az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése 
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c) járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, 
valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése. 

 
 
 

22.§ 
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály  

 
1. Feladatai: 
1.1. A Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 

a) Kezeli és nyilvántartja az osztály szabályzatait, eljárásrendjeit, a vezetői utasításokat. 
b) Ellátja a hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos 

feladatokat. 
c) Hatósági tevékenységében együttműködik más ellenőrzésre jogosult szervekkel feladataik 

ellátása során, valamint a munkáltatók és munkavállalók érdekképviseleti szerveivel. 
d) Az ellenőrzési jogkör gyakorlása érdekében a szakmai irányító minisztérium által meghirdetett 

ellenőrzési terv figyelembevételével meghatározza a Békéscsabai Járási Hivatal, mint 
munkavédelmi és munkaügyi hatóság éves ellenőrzési tervét, a komplex-, illetve a 
célellenőrzés alá vont szakágazatokat, munkáltatókat, valamint a vizsgálatok tárgyköreit, az 
ellenőrzések teljesítésének szempontjait. 

 
1.2. A Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 

a) Ellátja a munkavédelmi és munkaügyi hatósági feladatkörébe tartozó hatósági feladatokat. 
b) A Békéscsabai Járási Hivatal feladatkörébe tartozó, jogszabályokban meghatározott elsőfokú 

munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzéssel összefüggésben, illetve a feltárt hiányosságok 
megszüntetése érdekében a jogszabályokban meghatározott intézkedési és felelősségre 
vonási, továbbá végrehajtási, bírságbehajtási tevékenységet végez. 

c) A szakmai irányító minisztérium országos rendszerében nyilvántartja a munkavédelmi, 
munkaügyi közigazgatási és eljárási bírságokat, befizetésre kötelezéseket, költségtérítéseket 
és az ellenőri – hatósági - intézkedéseket, a szakmai irányító minisztérium által működtetett 
FEIR rendszer szerint kezeli a hatósági munkára vonatkozó adatokat, vezeti a 
jogszabályokban előírt egyéb nyilvántartásokat. 

d) Végrehajtja a szakmai irányító minisztérium által meghirdetett cél-, és akcióvizsgálatokat. 
e) Foganatosítja a munkavédelmi, munkaügyi hatósági eljárás során hozott döntések 

végrehajtását; ellátja a bírságok behajtásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat. 
f) Munkavédelmi hatósági ellenőrzést végez az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) és a 
vonatkozó munkavédelmi tárgyú rendeletek szabályai szerint, különösen - a munkáltatók és 
munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos 
feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, - a munkahelyek létesítésére, a 
munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, a 
munkavállalók egészségét veszélyeztető anyagokkal történő munkavégzésre, illetve 
munkakörülményekre, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények 
érvényesítésére, - a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós 
esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett 
intézkedésekre vonatkozóan. 

g) Munkavédelmi bírságot szab ki az Mvt. 82. §-ban biztosított feladatkörben és közigazgatási 
bírságot szab ki az Mvt. 82/D. §-ában meghatározottk szerint. 

h) Gondoskodik a halálos munkabaleset vizsgálati anyagának a szakmai irányító minisztérium 
részére történő megküldéséről, továbbá a jogszabályok által előírt bejelentések szabályszerű 
nyilvántartásáról. 
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i) Elsőfokú munkaügyi hatósági jogkörében ellenőrzi a munkaügyi jogszabályok, így 
mindenekelőtt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) 
foglaltak hatályosulását. Ezen túlmenően ellátja különösen a munkaügyi ellenőrzésről szóló 
1996. évi LXXV. törvényben (továbbiakban: Met.), az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
2010. évi LXXV. törvényben és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok által 
tartalmazott kötelezettségek betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 
Hatósági ellenőrzést végez elsősorban és különösen a következő szabályok érvényesülésére 
vonatkozóan: 

1. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 
alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori 
feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés 
lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási 
kötelezettségére (ideértve a jogosultnak az Mt. 297. §-a szerinti tájékoztatási 
kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések, 

2. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, illetőleg 
megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek, 

3. a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával 
kapcsolatos jogszabályok, 

4. a munka- és pihenőidőre, a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályban előírt 
rendelkezések, 

5. a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér 
mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések, 

6. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a 
munkavállalót megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a 
munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás 
megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezései, 

7. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 
engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó 
jogszabályok, 

8. a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési 
tevékenység végzésére jogosító jogszabályok, 

9. a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes 
foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a 
teljesítménykövetelmény és a teljesítménybértényezők alkalmazása előtti 
közlésére vonatkozó szabályok, 

10. a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó 
jogszabályok, 

11. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 71. §-ának (1)-(2) bekezdése 
szerinti kötelezettségek. 

j) Munkaügyi bírságot szab ki, illetve harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli 
foglalkoztatása esetén befizetésre kötelez – a feladatköri elhatárolás szerint az Met. 6/A. §., 
illetve a 7-7/A. § szerinti feladatkörben. 

k) k. Részt vesz munkavédelmi és munkaügyi hatósági tárgyú akció- és célvizsgálatokon. 
 
1.3. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály egyéb feladatai tekintetében: 

a) A munkavédelmi és munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló 
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tájékoztató, felvilágosító tevékenységet végez 
b) Adatot szolgáltat a szakmai irányító minisztérium részére (negyedéves, éves, az országos 
vizsgálatokról eseti), beszámolókat készít az osztály munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési 
tevékenységéről. 
c) Kivizsgálja az osztályhoz érkezett vagy áttett, munkavédelmi, munkaügyi tárgyú panaszokat 
és közérdekű bejelentéseket. 
d) A teljesítmény célkitűzésében foglaltak alapján tájékoztatással, felvilágosítással  
egybekötött nyílt napokat tart.  

 

Illetékességi területe Békés megyére terjed ki. 

 

 
23.§ 

Foglalkoztatási Osztálya 
 

Az osztály ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön 
jogszabályokban meghatározott, a járási hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat. 
 

I. Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok 
 
1)  Koordinációs feladatai tekintetében:  

a) Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 
végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő 
feladatokat.  

b) Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres 
és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít. 

c) Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
d) A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket 

véleményezi.  
e) Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit 

szervezetekkel, települési önkormányzatokkal. 
f) Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 
g) Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő 

szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel. 
h) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó 
igazolás kiadásának feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás megállapítására jogosult szervezeti egységét közös adatbázison 
(FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés). 

 
2) A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai 

tekintetében: 
a) Fogadja és továbbítja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

részére a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt 
munkaerőigényeket. 
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b) Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli 
munkahelyekre, a munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való 
jogosultság feltételeként is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény 
esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére. 

c) Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel 
kapcsolatos feladatokat. 

 
3) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 
szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés 
megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési 
támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 
megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat. Számfejtési ütemterv alapján elvégzi a megállapított járadék, 
segély, költségtérítés pénzügyi feladását az Integrált Rendszerben. 

b) Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével 
kapcsolatos feladatokat elvégzi. 

c) A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és átadja a 
méltányossági jogkört gyakorló hivatalvezető által történő döntéshozatal 
céljából. 

d) Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel 
(részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

e) Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik 
országbeli állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével 
és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem 
rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. 
törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat. 

f) Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 
g) Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan a járási hivatal, 

illetve a hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat. 
h) Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket. 
i) Ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés 

központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat.  
 

4) Európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:  
i. A Foglalkoztatási Osztályon működő EURES asszisztens által ellátja az 

Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 
tanácsadási feladatokat. 

ii. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, az uniós munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, 
megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. 
Szükség esetén gondoskodik az uniós munkavállalók álláskeresési ellátásának 
megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok 
beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- 
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nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett 
ellátásokról. 

iii. Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és 
meghosszabbításával kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, 
valamint magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
eljárásokban a közvetítői nyilatkozat előkészítéséhez szükséges feladatokat 
ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot. 
 

5) Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
a) Munkaközvetítést végez. 
b) Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos feladatokat. 
c) Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket. 
d) Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében 

kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi 
terület munkaerőpiaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a 
kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat. 

e) A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során 
kiemelt figyelmet fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására. 

f) Információt nyújt, tanácsadást végez. 
g) Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, 
közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 
javítását célzó programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról 
felméréseket és kirendeltségi értékelést készít (negyedéves, éves 
prognózisok), elégedettségi felméréseket készít.   

h) Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 
enyhítésében. 

i) Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

6) Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 
a) Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által 

meghatározott feladatokat. 
b) Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból. 
c) Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 
d) Információt nyújt, tanácsadást végez. 
e) Kapcsolatot tart, együttműködik a megye, a járás területén található 

közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más 
szervezetekkel. 

f) Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. 
g) Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 

 
II. Munkaerő-piaci és pénzügyi feladatok: 

 
1) Koordinációs feladatai tekintetében 

a) Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti 
adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket 
készít. 

b) Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
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c) A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket 
véleményezi.  

d) Segíti a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály programtervező 
munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, ahhoz szükséges 
szakmai információkat.  

e) Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 
f)     Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi 

szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.  
g) Működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket. 
h) A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést 

készít (negyedéves, éves prognózisok) 
i)     Partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít. 

 
2) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

a) Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 
nyújtásával kapcsolatos hatósági feladatokat. (döntésekről szóló értesítő 
levelek, a támogatások elutasításával kapcsolatos dokumentumok, a 
támogatások megállapítására, módosítására vonatkozó hatósági szerződések 
megkötése) 

b) Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel 
(részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

c) Ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi 
feladatokat. 

d) A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a 
Foglalkoztatási Osztály együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések 
betartásával tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt 
a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerőpiaci információkról. 

e) A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és átadja a 
méltányossági jogkört gyakorló hivatalvezető által történő döntéshozatal 
céljából. 

f) Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 
g) Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja 

a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos 
feladatokat. 

h) Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

i) Illetékességi területén ellátja a foglalkoztatók harmadik országbeli 
állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos 
igazolás kiadására és nyilvántartás vezetésére vonatkozó, valamint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek foglalkoztatásának 
bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

       
3) Közfoglalkoztatási feladatok tekintetében 

a) Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által 
meghatározott feladatokat. 

b) Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában. 

c) Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 
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d) Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó 
pénzügyi feladatokat. 

e) Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi 
területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 

1. Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 
megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát. 

2. Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a 
feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra 
vonatkozóan. 

3. Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök 
visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

4. Dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 
f) Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 
g) Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben 

foglaltak teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben 
foglaltak szerinti teljesítését. 

h) Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 
i) Rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a 

közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint 
a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról. 

 
 

III. Európai Uniós és nemzetközi feladatok:  
 

1) A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 

a) A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, 
számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, 
nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és 
programba vonásában. 

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
e) A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
f) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket 
elvégzi. 

g) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 
elvégzi.  

h) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket 
végez. 

i) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 
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j) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
k) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 
 

2) A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást 
előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja. 
d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, 

szolgáltatókkal. 
e) Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az 

ügyfeleket folyamatosan nyomon követi, motiválja. 
f) A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
g) Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 
h) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 

információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 
elvégzi.  

i) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket 
végez. 

j) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 

k) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
m) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 
 

3) A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 
a) A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a 

szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 
feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
megállapodásokat, hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és 
azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a 
támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket 
nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. 
d) A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart 

és együttműködik. 
e) Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek 

utalását kezdeményezi. 
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f) A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  
g) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 
h) A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges 

bizonylatokat elkészíti, majd a központ felé továbbítja. 
i) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
j) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
k) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 
 

4) A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és 
közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
a) A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a 

kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja. 
b) A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és 

nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan 
nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel. 
d) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket 
elvégzi. 

e) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 
elvégzi.  

f) A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz 
kapcsolódó dokumentációt. 

g) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 

h) A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket 
képzéshez kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 

i) Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és 
egyéb munkáltatók tekintetében egyaránt. 

j) Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program 
sikeres megvalósítása érdekében. 

 
5)  A TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 helyi foglalkoztatási együttműködések programokkal 

kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 
a) A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, 

számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, 
nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 
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c) Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és 
programba vonásában. 

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
e) Együttműködik a paktumirodával, a konzorciumi partner munkaerő-piaci szolgáltatást 

nyújtó munkatársaival. 
f) A fenti programba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
g) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket 
elvégzi. 

h) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 
elvégzi.  

i) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket 
végez. 

j) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 

k) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
m) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 
 

Valamennyi feladata tekintetében illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Békéscsaba, Doboz, 
Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás.  
 
 

24.§ 
Fogyasztóvédelmi Osztály  

 
1. A Fogyasztóvédelmi Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 

a) Koordinálja és ellátja a termékbiztonság ellenőrzésével összefüggő külön jogszabályban 
meghatározott tevékenységeket, e körben ellenőrzi az áruk és szolgáltatások 
biztonságosságát és megfelelőségüket, vizsgálatokat végez és intézkedéseket tesz; 

b) Részt vesz a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (a továbbiakban: KPIR) 
működtetésében, a tudomásukra jutott tények, vagy körülmények alapján a KPIR-en keresztül 
haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter mindazon árukról, 
amelyek nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek; 

c) Irányítja és ellátja a határon átnyúló kereskedelemmel összefüggő fogyasztóvédelmi 
feladatokat; 

d) Gondoskodik a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott Ellenőrzési és 
Vizsgálati Programjának pontos és szakszerű lebonyolításáról, különös tekintettel az 
egységes jogalkalmazásra és a jogkövetkezmények alkalmazási elveinek betartására; 

 
2. A Fogyasztóvédelem egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 

Fogyasztóvédelmi hatóságként ellenőrzi a 387/2016. (XII.2.) Kormányrendelet által 
szabályozott esetekben megyei illetékességgel, egyéb esetekben a békéscsabai járási hivatal 
illetékességi területén, hatáskörében eljárva ellenőrzi a fogyasztóvédelmi törvényben foglalt 
rendelkezések megtartását, gyakorolja a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
hatósági jogkörét; hatósági eljárása keretében a külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint jogkövetkezményeket és intézkedéseket alkalmazhatnak. 
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2.1. Békés megyére vonatkozó illetékességgel: 
a) Mint piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényben és a 

piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
követelmények betartását, és jogsértés esetén a törvényben, a kormányrendeletben és a 
fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott eljárást lefolytatja; 

b) Figyelemmel kíséri a fogyasztókat érintő általános szerződési feltételeket, és indokolt esetben 
ellenőrzés lefolytatása céljából megküldi a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére; 

c) Ellátja a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését, 
ezen belül lefolytatja az e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat; 

d) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben 
meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén; 

e) A villamos energiáról szóló törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást 
folytat le a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén; 

f) A földgázellátásról szóló törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat 
le a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén; 

g) A víziközmű szolgáltatásról szóló törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási 
eljárást folytat le a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén; 

h) A hulladékról szóló törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a 
természetes személy ingatlanhasználókkal, társasházakkal, illetve lakásszövetkezetekkel 
szembeni jogsértések esetén; 

i) A távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást 
folytat le a lakossági fogyasztókkal, illetve természetes személy díjfizetőkkel szembeni 
jogsértések esetén, továbbá az önkormányzat jegyzőjének megkeresése alapján véleményezi 
a távhőszolgáltató üzletszabályzatát. 

j) A fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott hatáskörében feladata a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. és 17/B. §-aiban foglalt 
panaszkezelés a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások, valamint külön 
törvényben meghatározott egyéb vállalkozások esetében. 
 

 
2.2. Békéscsabai járási hivatal illetékességi területén ellenőrzi: 

a) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
kormányrendeletben előírt rendelkezések betartását, 
b) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben előírt 
rendelkezések betartását, 
c) az egyes javító - karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
kormányrendeletben előírt rendelkezések betartását, valamint  
d) a ba)–bc) pontokban foglaltakhoz kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló törvényben 
előírt rendelkezések betartását, 
e) A megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékességi területén ellenőrzi a fogyasztók 
tájékoztatására, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói szerződés keretében 
érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésre vonatkozó rendelkezések betartását, 
és eljár azok megsértése esetén. 
 

3. A Fogyasztóvédelmi Osztály európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 
a) A fogyasztóvédelemért felelős miniszteren keresztül részt vesz a termékbiztonsággal 

kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai 
Termékbiztonsági Hálózatban; 
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b) A fogyasztóvédelemért felelős miniszteren keresztül kapcsolódik a közösségi gyors 
tájékoztatási rendszerhez (RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere 
súlyos veszély esetén; 

c) Amennyiben az áruforgalomba hozatalát korlátozó intézkedést hoz, vagy a gyártókkal és a 
forgalmazókkal olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy árunak az értékesítését, 
vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák, vagy különleges 
feltételhez kötik, tájékoztatnia kell a minisztert; 

 
4. A Fogyasztóvédelmi Osztály funkcionális feladatai tekintetében: 

a) Ellátja a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos kommunikációs és szervezési feladatokat, 
valamint ügyfélszolgálati tevékenységet lát el; 

b) Közreműködik az állam iskolai és az iskolán kívüli fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos 
feladatok ellátásában. 

 
5. A Fogyasztóvédelmi Osztály egyéb feladatai tekintetében: 

a) Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek 
tevékenységéhez, és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság 
erősítéséhez, 

b) Fogyasztóvédelmi értekezletet hív össze és ellátja a koordinációs feladatokat. 
c) Fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg; 
d) Prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és 

egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében. 
 
 

6.Cím 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási F őosztály 

 
25. § 

 
A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály az alábbi osztályokból áll: 

1. Családtámogatási Osztály 
2. Egészségbiztosítási Osztály 
3. Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

4. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 
 
 

26. § 
A Családtámogatási Osztály feladatai: 

 
a) A családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás és gyermeknevelési támogatás, valamint 

az anyasági támogatás határozattal történő elbírálása, megállapítás esetén folyósítása. 
b) Más igényelbíráló szerv megkeresésére a folytatólagos folyósításhoz szükséges adatok 

kiadása, az iratok áttétele. 
c) Kapcsolattartás az Egészségbiztosítási Osztállyal a csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás 
megállapításával összefüggésben. 

d) Hatósági bizonyítvány kiadása a folyósított családtámogatási ellátásokról. 
e) Az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a belföldi jogsegély kérelmek teljesítése. 
f) Családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén – jogutódként – a családtámogatási 

iratanyag alapján az ellátások továbbfolyósítása. 
g)  A gyermekgondozási támogatásban részesülő esetében a nyugdíjjárulék megállapítása és 

levonása.  
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h) A programrendszer segítségével az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének 
országos körűen, elektronikus úton történő teljesítése a NEAK részére.  

i) A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatban hozott elsőfokú döntések, beérkező 
fellebbezések alapján történő felülvizsgálata, majd a fellebbezési határidő leteltét követő 8 
napon belül Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő továbbítása  

j) A gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapításához szükséges 
iratok előkészítése és felterjesztése a Kormánymegbízott részére. 

k) A munkavédelmi akcióterv keretén belül az adókedvezményre jogosító igazolás kiállítása a 
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy 
kérésére, és a bevallás törvényes határidőn belüli elkészítése a NAV részére. 

l) A fogyatékossági támogatás határozattal történő elbírálása, megállapítás esetén folyósítása. 
m) A fogyatékossági támogatási igények minősítésre történő előkészítése a Rehabilitációs 

Ellátási és Szakértői Osztály részére. 
n) A vakok személyi járadékának folyósítása és szükség szerint megszüntetése. 
o) Az energiafelhasználási támogatás valamint a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 

kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló jogszabály szerinti nagycsaládos kedvezmény 
megállapítása, ellenőrzése.  

p) Lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
q) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ügyfélszolgálati hely működtetése. 

 
 

27.§ 
Az Egészségbiztosítási Osztály feladatai 

 
(1) Egészségbiztosítási pénzellátási feladatok 

a) A kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti igények (kivéve baleseti járadék) 
elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra való előkészítése. 

b) A kötelező egészségbiztosítás keretében nyújtott utazási költségtérítés iránti igények 
elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra való előkészítése. 

c) A baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi balesetként történő elbírálása. 
d) A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költség megtérítésével 

kapcsolatos fizetési meghagyás és visszafizetésre kötelező határozat kiadása.  
e) A visszaérkezett pénzbeli ellátások, utazási költségtérítések nyilvántartása, új intézkedés 

megtétele. 
f) Pénzbeli ellátáshoz és utazási költségtérítéshez kapcsolódóan határozatok és végzések 

kiadása. 
g) Pénzbeli ellátások elektronikus igénybenyújtásához kapcsolódóan regisztrációs lapok 

rögzítése, módosítása, visszaigazolás megküldése a benyújtónak. 
h) A közösségi koordinációs rendeletek, nemzetközi egyezmények alapján megállapítható 

betegségi és anyasági ellátások elbírálása. 
i) A magánszemélyekhez kapcsolódó adó-, járulékbevallások, valamint az önellenőrzés 

elkészítése és elektronikus úton történő továbbítása. 
j) A foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a 

fizetésre kötelező határozat kiadása. A jogerős határozatok előkészítése elektronikus úton 
történő központi átadáshoz. Hibajegyzék javítása.  

k) Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti ellátások elbírálásához szolgáltatott adatok 
ellenőrzésének kezdeményezése. 

l) A biztosítottak részére igazolások kiadása. 
m) Adatszolgáltatás a jogszabályban meghatározott szervek, személyek részére, valamint a 

főosztályon belüli adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 
n) Az adóelőleg megállapításához kapcsolódó nyilatkozatok rögzítése és kérelmek elbírálása. 
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o) Az átmenetileg harmadik állam területén tartózkodó biztosítottak által igénybe vett, és a 
jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatások költségeinek utalásra 
előkészítése. 

p) Az Európai Unió területén való tartózkodás során felmerült egészségügyi szolgáltatások 
költségeinek megtérítése iránti kérelmek elbírálását követően, a megállapított, visszatéríthető 
összeg ügyfél részére történő utalásra továbbítása. 

q) Üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt 
igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás térítési díjának utólagos 
megtérítésével kapcsolatos eljárás, elszámolások utalásra való előkészítése, rögzítése és 
továbbítása. 

r) Anyatej-elszámolások fogadása, ellenőrzése, feldolgozása, utalásra való előkészítése és 
továbbítása. 

s) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása. 
 

 
(2) Egészségbiztosítási nyilvántartási szakterületi  feladatok  

a) A TAJ szám képzésére benyújtott igények elbírálása, TAJ szám képzése, határozathozatal. 
TAJ számok kiadása újszülötteknek, hatósági igazolvány kiadása. TAJ számot tartalmazó 
dokumentumról másodlat kiállítása elvesztés, megrongálódás, névváltozás esetén, igazgatási 
szolgáltatási díj befizetésére intézkedés.  

b) Többszörös TAJ szám osztás esetén adategyeztetés, TAJ adatbázis folyamatos 
karbantartása, adattisztítások elvégzése.  

c) A NAV-hoz beadott hibás, hiányos, késedelmes foglalkoztatói jelentések esetén a 
foglalkoztató felszólítása, adattisztítási feladatok elvégzése, foglalkoztatói adategyeztetés.  

d) Az okirati eljárásban felvett jegyzőkönyvek, ellenőri megállapítások alapján a bejelentési 
kötelezettség elmulasztása miatt adategyeztetés a foglalkoztatóval. Határozathozatal 
biztosítási jogviszony bejegyzéséről vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
bejegyzésének elutasításáról.  

e) A NAV és az egészségbiztosítási szakterületek által biztosítási jogviszony tárgyában hozott 
határozatainak feldolgozása és az adattisztítás elvégzése.  

f) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultakra vonatkozó bejelentések nyilvántartásba vétele. A 
floppyn, illetve elektronikusan érkezett bejelentések hibalistáinak kinyomtatása. Az 
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak hibás bejelentésének javítása.  

g) A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, valamint a megváltozott munkaképességű, illetve 
egészségkárosodást szenvedett jogosultak, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultságának nyilvántartásba vétele az ügyfél bejelentése alapján.  

h) A foglalkoztatónak minősülők és az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vétele (foglalkoztatói 
adatbázis). A foglalkoztatói adatbázist érintő adatváltozás bejelentések nyilvántartása. 

i) A nyilvántartott biztosítási jogviszonyról, bejelentési kötelezettség teljesítéséről 
adatszolgáltatás, igazolás kiállítása. Indokolt esetben ellenőrzés kérése.  

j) Az adatszolgáltatási megkeresések elektronikus megválaszolásához kapcsolódóan 
regisztrációs lapok rögzítése, módosítása, visszaigazolás megküldése a benyújtónak. 

k) A BSZJ adatbázis folyamatos karbantartása, adattisztítási feladatok elvégzése.  
l) A magyar és külföldi állampolgárok számára - EU rendeletek, a nemzetközi egyezmények 

alapján benyújtott - az EU kártya kiállítása, az egészségbiztosítási szolgáltatás 
igénybevételére irányuló igények elbírálása, E jelű nyomtatványok nyilvántartásba vétele, 
kiállítása. 

m) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti megállapodások megkötése 
egészségügyi szolgáltatás biztosítására.  

n) Külföldi kiküldöttek részére az igazolások kiállíthatóságának elbírálása, a nyomtatványok 
kiadása.  
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o) Külföldön biztosítottak bejelentésének nyilvántartásba vétele, TAJ átmeneti érvénytelenítése. 
p) Hatósági bizonyítvány kiállítása (lakásépítési vagy otthonteremtési hitel, családok 

otthonteremtési kedvezménye igényléséhez). 
q) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása. 

 
(3) Szakértő főorvosi és keres őképtelenséget felülvizsgáló f őorvosi tevékenység 

a) A keresőképtelenséggel összefüggő adatok nyilvántartása, elemzése, a Keresőképtelenségi 
Monitor Rendszer működtetése, jelentés készítése. 

b) A keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, elbírálása, heti szolgáltatói 
jelentések beérkezésének nyomon követése, adatelemzés, hibák javítása. 

c) Munkáltatói megkeresésre történő keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, 
állásfoglalás kiadása. 

d) A keresőképtelenséget ellenőrző felülvéleményező főorvosok munkájának koordinálása, az 
ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek rögzítése az „orvell” programban. 

e) Üzemi baleseti határozathoz orvos-szakmai vélemény adása. 
f) Közreműködés egyéb, más szakterületek által igényelt egészségügyi szakértői feladatok 

ellátásában. 
g) Szakértői feladatok ellátásához szükséges szakmai nyilvántartások vezetése, adategyeztetési 

feladatok ellátása, adatszolgáltatások teljesítése. 
 

(4) Egészségbiztosítási jogi-szakmai feladatok 
a) Az osztály feladatkörébe utalt hatósági ügyekben hozott határozatokkal kapcsolatos 

peres ügyek vitele. Peres ügyekben beadvány, fellebbezés, felülvizsgálati kérelem 
előterjesztése, tárgyaláson a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási 
Hivatalának képviselete, pernyilvántartás vezetése, záró feljegyzés készítése.  

b) Az osztály feladatkörébe tartozó fellebbezések vizsgálata, ennek alapján a döntés 
módosítása, visszavonása, illetve amennyiben a fellebbezés saját hatáskörben nem 
teljesíthető – a szakmai álláspont közlésével – a fellebbezések továbbítása az elbírálásra 
jogosult szervhez. 

c) Közreműködés az osztály munkaterveinek, beszámolóinak, jelentéseinek 
összeállításában. 

d) A megküldött jogszabály-, utasítás, szabályzat tervezetek stb. véleményezése, 
felterjesztések, jelentések összefoglalása, tájékoztatók összeállítása. 

e) Az osztály feladatkörébe tartozó adatvédelmi tevékenység, minősített adatkezeléssel 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

f) Az osztály feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, 
mulasztások véleményezése, értékelése, büntetőeljárási, szabálysértési feljelentés, 
fegyelmi és kárfelelősség szempontjából.  

g) Panasz és közérdekű bejelentések kivizsgálása. 
h) Hatósági bizonyítványok kiadása az egészségbiztosító felé fennálló tartozásról. 

 
(5) Közgyógyellátással kapcsolatos feladatok 

a) A KÖZGYÓGY 2005 programban a szakkérdés vizsgálatával és a közgyógyellátási 
jogosultsággal összefüggő adatok kezelése és nyilvántartása. 

b) A járási hivatalok megkeresése alapján szakkérdés vizsgálata a havi rendszeres 
gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságáról, és a rendszeres gyógyító 
ellátások havi költségéről a költségértesítők elkészítése. 

c) Határozatok alapján közgyógyellátási igazolványok készítése, szükség esetén 
visszavonása, cseréje. 

d) A visszavont közgyógyellátási igazolványokról határozat kiadása. 
e) A járási hivatalokkal eseti, havi és éves egyeztető feladatok ellátása a közgyógyellátás 

terén. 
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f) Fellebbezés esetén, másodfokú eljárásokban, megkeresésre szakkérdés újabb 
vizsgálata. 

 
 

28. § 
Az Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály fe ladatai 

 
(1) Adategyeztetési és nyugdíj-megállapítási szakte rületi feladatok   

a) A kérelemre és hivatalból indult egyeztetési eljárás lefolytatása, adatok beszerzése, hatósági 
bizonyítvány kiadása. 

b) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott 
nyugellátások (öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások) elbírálása, döntéshozatal. 

c) A külön jogszabályokban meghatározott ellátások (korhatár előtti ellátás, táncművészeti 
életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka valamint rokkantsági járadék, tartós 
ápolást végzők időskori támogatása) iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 

d) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti baleseti 
járadék megállapítása, feléledése iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 

e) A nyugdíj-ágazati ügyviteli és iktatási szakrendszerekben történő iktatás és kezelés, a 
NYUGDMEG, KELEN, EETÜR, GOVSYS, és TB Egyéni Számla rendszerek kezelése, a 
nyugdíj-ágazati központi ügyviteli rendszerben történő iktatás. 

f) Tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a szolgálati idő, a korkedvezményes 
szolgálati idő és az ellátásra való jogosultság stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, a 
vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal. 

g) Korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a 
beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén a szakmai irányítótól  állásfoglalás kérésének 
kezdeményezése. 

h) Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükség esetén 
– hivatalból vagy kérelemre – a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás). 

i) Nyugdíjszakmai ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése.  
j) A fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés módosítása, 

visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető – a szakmai 
álláspont közlésével – a fellebbezések továbbítása. 

k) Korhatár előtti ellátás iránti igény esetén megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásában részesülők tekintetében a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 
megkeresése, illetve értesítése az öregségi nyugdíj megállapításáról.  
 

(2) Nyugdíjbiztosítási egyéb nyugdíjszakmai feladat ok  
a) Az egészségi állapottól függő nyugellátás iránti igények elbírálásához, az ellátásra való 

jogosultság vizsgálatához a szakkérdésben történő eljárás kezdeményezése. 
b) A fővárosi és megyei kormányhivatalok iratkezelésére vonatkozó jogszabályban, valamint 

szakmai irányító szervi, kormánymegbízotti utasításokban, szabályzatokban az egyeztetési 
eljárásra és igényelbírálási szakterületre meghatározott iratkezeléssel kapcsolatos feladatok 
ellátása.  

c) Szakkérdésben történő döntéssel kapcsolatos, időszakos felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a 
vizsgálat eredményétől függő intézkedések megtétele, a Magyar Államkincstár 
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: NYUFIG) és az igénylő értesítése, illetve 
intézkedés a leszállító, felemelő, megszüntető határozatok meghozataláról.  

d) Az egészségi állapottól, illetve egészségkárosodástól függő nyugellátásban részesülő 
személy soron kívüli felülvizsgálatának elrendelése olyan tény vagy körülmény alapján, amely 
valószínűsíti, hogy a korábban megállapított egészségi állapot, egészségkárosodás mértéke 
nem áll fenn, vagy az a megállapítottnál kisebb mértékű. A soron kívüli felülvizsgálat 
eredményétől függő intézkedések megtétele. 
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e) A Társadalombiztosítási Egyéni Számlával kapcsolatos feladatok ellátása, ügyfelek 
tájékoztatása. 

f) Adategyeztetési és nyugdíj-megállapítási ügyekben ügyfelek fogadása, részükre általános és 
konkrét ügyekben felvilágosítás adása, igénybejelentések, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek 
felvétele. 

g) Kapcsolattartás és együttműködés a Magyar Államkincstár szervezeti egységeivel, Nemzeti 
Adó- és Vámhivatallal. 

h) Írásbeli és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása. 
i) Az igényelbírálás előkészítése (KELEN elektronikus dosszié nyitása, fénymásolási, 

szkennelési feladatok ellátása). 
j) Ügykezelési feladatok ellátása: beérkező igénybejelentések, megkeresések NYUGDMEG és 

GOVSYS rendszerben iktatása, nyugdíj és adategyeztetési ügyekben érkező levelek, 
adatközlések kiosztása, postázási feladatok, nyugdíjügyiratok irattárazása, a visszaérkező 
tértivevények kezelése és kiosztása, nyugdíjirattár kezelése, nyugdíjiratok selejtezése. 

k) Központi nyomtatással kapcsolatos feladatok ellátása, kísérőjegyzékek elkészítése, döntések 
továbbítása a NYUFIG-hoz és az ügyfél részére. 

l) A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok intézése. 
m) A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás alapján adatszolgáltatás a biztosítottakra vonatkozóan 

bejelentett és nyilvántartott adatokról. 
n) Az osztályt érintő panaszok, közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok kivizsgálása, 

minősítése. 
o) A központi ügykezelési feladatok, az ügykezelés ellenőrzési feladatainak ellátása, 

közreműködés elektronikus időpontfoglalás, hirdetményi kézbesítés esetén. 
p) A nyugdíjigazgatási statisztikai adatszolgáltatással és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Program Főosztályt érintő időszakos jelentéseivel kapcsolatos feladatok ellátása. 
q) Jelentés és koordináció az ügyfélforgalmi adatok negyedéves jelentésével kapcsolatban, 

jelentés a közérdekű és személyes adatokról, valamint a közérdekű bejelentés, javaslat és 
panasz ügyekről. 
 

(3) Nyugdíjbiztosítási jogi-szakmai feladatok  
a) A jogalap nélkül felvett ellátások körében megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatok 

kibocsátása. 
b) A nyugellátási baleseti megtérítési feladatok ellátása, határozatok, végzések kibocsátása, és 

a NYUFIG felé továbbítása. 
c) Méltányossági ügyekben, a tartozás méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, 

elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelmek elbírálásához 
adatszolgáltatás teljesítése. 

d) A jogszabálysértő döntés okozójának a késedelmi kamat megfizetésére kötelezése, 
megtérítése. 

e) Felszámolási, végelszámolási, csődeljárási, végrehajtási ügyek intézése. 
f) Mulasztási bírsággal kapcsolatos feladatok ellátása (mögöttes felelősség alapján kötelezés, 

törlési javaslat). 
g) A közigazgatási peres ügyekben a perképviseleti feladatok ellátása és a nem peres eljárások 

vitele. 
 

29. § A Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői Osztály feladatai 
 
(1) Igényelbírálási feladatok 

a) A megváltozott munkaképességű személyek ellátás iránti igényeinek elbírálása, 
döntéshozatal. 

b) Az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben történő iktatás és kezelés, az RSZR, valamint a 
Poszeidon rendszerek kezelése. 
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c) Bizonyítási eljárás lefolytatása, kereseti, biztosítási időre vonatkozó adatok beszerzése, 
felülvizsgálatok elvégeztetése, a bizonyítási eljárás eredménye alapján döntéshozatal. 

d) Külföldi biztosítási idő esetén igény érvényesítés kezdeményezése közreműködőként a külföldi 
partner intézménynél. 

e) Hatósági bizonyítvány kiállítása. 
f) Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a határozatok 

felülvizsgálata (módosítás, visszavonás, szüneteltetés, megszüntetés). 
g) Időszakos felülvizsgálati eljárások lefolytatása, a vizsgálat eredményétől függő intézkedések 

megtétele, a NYUFIG értesítése határozattal. 
h) Megváltozott munkaképességű személyek ellátási ügyeiben keletkezett bírói ítéletek 

foganatosításához a döntések előkészítése. 
i) Fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján döntés módosítása, 

visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető – a szakmai 
álláspont közlésével – a fellebbezések továbbítása, valamint a másodfokú döntés 
kézbesítése. 

j) A jogalap nélküli és megtérítési ügyek döntés előkészítése, döntéshozatal. 
k) A rehabilitációs hatóság hatáskörét érintő peres ügyekkel kapcsolatos feladatok elvégzése. 
l) Statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az osztály feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében. 
m) Más hatósági közigazgatási eljárásban érkezett megkeresések kezelése, szakkérdések 

elbírálása, annak továbbítása a megkereső hatóság felé. 
n) Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, minősítése. 
o) Jogszabály vagy szabályzat, utasítás alapján meghatározott nyilvántartások vezetése.  

 
(2) Szakértői feladatok 

a) Az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben történő iktatás és kezelés, az RSZR, valamint a 
Poszeidon rendszerek kezelése. 

b) Megkeresések fogadása, a hozzá kapcsolódó szakértői vizsgálatok elvégzése, az ügy 
típusának megfelelő szakvélemény elkészítése.  

c) Szakkérdéseket érintő megkeresések nyomán szakvélemények elkészítése, kiadmányozása. 
d) A szakértői tevékenység szakmai, etikai szabályainak, az egészségügyi adatok kezelésére 

vonatkozó adatvédelmi előírások betartása. 
e) A vizsgálatok informatikai rendszerben, az osztály orvos-szakértői tagja által végzett 

vizsgálatok orvosi naplóban rögzítése. 
f) Statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az osztály feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében. 
g) Jogszabály vagy a főosztályvezető, osztályvezető által meghatározott nyilvántartások 

vezetése.  
 
(3) Szakértői bizottság elnöki feladatok  

a) A szakértői bizottság tevékenységének összehangolása, a bizottság számára rendelkezésre 
álló határidő betartása. 

b) A szakértői rész-vélemények elkészítésének határidejének meghatározása. 
c) Döntés a személyes vizsgálat vagy irat alapú véleményezésről, illetve a helyszíni vizsgálat 

szükségességéről. 
d) Döntés azokban az esetekben, amikor a komplex minősítés során a szakértői bizottság orvos-

szakértői között az egészségi állapot mértékére vonatkozóan vagy az önellátási képesség 
orvos-szakmai szempontú megítélése tekintetében vita van. 

e) Döntés azokban az esetekben, amikor a rehabilitáció lehetséges iránya, illetve a rehabilitációs 
szükségletek vagy a rehabilitációhoz szükséges időtartam kérdésében a szakértői bizottság 
tagjai között vita alakul ki. 

 
(4) Szakértői bizottság vizsgálatot végz ő orvos-szakért ői feladatok  
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a) A napi vizsgálatra érkező ügyfelek, illetve irat alapú véleményezések orvosi vizsgálatának 
időbeli elosztásának elvégzése. 

b) A vélemény kiadásához szükséges, a megkereső fél által megküldött, illetve a vizsgált 
személy által bemutatott dokumentumok értékelése, szükség esetén hiánypótlás 
kezdeményezése.  

c) Jogszabályban meghatározott esetekben személyes vizsgálat végzése, és a vizsgálat 
eredményének állapotleírásban (státusban) történő rögzítése. 

d) Döntés a kiegészítő vizsgálat kezdeményezésekor az eljárás szükség szerinti 
felfüggesztéséről. 

e) Jogszabályban meghatározott módon igazolás kiadása az igénylő, illetve kísérő 
megjelenéséről.  

f) Szükség szerint intézkedés a betegszállító igénybevételéről, és a beteg elszállításáig - az 
állapottól függő - szükséges felügyeletről.  

g) Az elnök által meghatározott határidőre az orvos-szakértői részszakvélemény, továbbá az ügy 
típusának megfelelő (szak)vélemények elkészítése. 

 
(5) Foglalkozási rehabilitációs szakért ői feladatok 

a) Hozzájárulás a szakértői bizottság komplex minősítési tevékenységéhez, ezzel a komplex 
rehabilitáció eredményes megvalósításához, a legfőbb, s egyben végső célként a vizsgált 
személy nyílt munkaerő-piaci (re)integrációjához. 

b) A rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatának elvégzése a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény (Mmtv.).által meghatározott egészségi állapottal rendelkező személyek 
esetében.  

c) Közreműködés a szakértői bizottság véleményének szakmai kialakításában. 
d) A rehabilitálhatóság feltételei fennállásának megállapítása. 
e) Foglalkozási rehabilitálhatóság esetén a foglalkozási rehabilitációs szükséglet/szükségletek, 

foglalkozási rehabilitációhoz szükséges időtartam megállapítása.  
f) Foglalkozási rehabilitálhatóság esetén a rehabilitáció lehetséges irányának/ irányainak 

megállapítása, azoknak a foglalkozásoknak, foglalkozási alcsoportoknak, foglalkozási 
csoportoknak meghatározása a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének 
figyelembevételével, amelyek ellátására az érintett személy alkalmas, vagy a rehabilitációs 
szolgáltatások igénybevételét követően alkalmas lehet.  

g) Közreműködés a szakértői bizottság komplex minősítési tevékenységében és annak 
fejlesztésében, részvétel a tevékenységet érintő jelentések, statisztikák, munkatervek, 
szakmai értékelések elkészítésében, a szakmai, módszertani anyagok véleményezésében, 
javaslatok kidolgozásában. 

h) Szakmai kérdések esetében konzultáció a komplex bizottság további szakértői tagjaival. 
i) Személyes interjú során tájékoztatásnyújtás a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról, 

munkaerő-piaci programokról, munkaformákról (távmunka, részmunkaidő, egyéni vállalkozás 
stb.), képzésekről, amelyek a rehabilitáció eredményességét segíthetik, kapcsolattartás a 
szakmailag illetékes társszervekkel, szolgáltatókkal. 

 
(6) Szociális szakért ői feladatok  

a) Részvétel a komplex minősítést végző bizottság munkájában, a vizsgálatok során a szociális 
szempontok érvényesítése. 

b) A szakértői bizottságokban a rehabilitálhatósággal, a rehabilitáció lehetséges irányával, 
valamint a rehabilitációs szükségletekkel kapcsolatban a szociális szempontok figyelembe 
vételével hozzájárulás a megváltozott munkaképességű személy sikeres foglalkozási 
rehabilitációjához. 

c) A komplex minősítések során bizottsági tagként a foglalkozási rehabilitáció szociális 
szempontú minősítése és szükség esetén rehabilitációs javaslat készítése. 
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d) Szakmai egyeztetés a komplex bizottság foglalkozási rehabilitációs és orvos szakértőivel. 
e) Közreműködés a szociális tevékenységre vonatkozó elemzések, értékelések készítésében. 
f) Tájékoztatás nyújtása az ügyfelek részére az igénybe vehető szolgáltatásokról. 
g) Kapcsolattartás a területileg illetékes társszervekkel, szociális szolgáltatókkal.  

 
(7) Szakértői bizottságokban dolgozó (asszisztensi) feladatok 

a) Orvos-szakértői feladatok támogatása. 
b) Az orvos-szakértő utasításai alapján a szakvélemény elkészítése, valamint a szakhatósági 

állásfoglalásokhoz és a hatósági ügyekhez a szakértői bizottság összefoglaló véleményének 
összeállítása. 

c) Intézkedés a vizsgálatra történő behívásról, a szakvélemény hitelesítéséről, irattárazásáról, 
kiadásáról. 

d) Szakorvosi napló vezetése az orvos utasításai alapján. 
e) TAJ validitás ellenőrzése. 
f) Előzményezés a szakértői vélemények elkészítéséhez. 
g) Hibák kijavítása az informatikai rendszerben már rögzített esetekben, illetve a 

szakvéleményeken. 
h) A szakértői bizottság által készített vélemények adatrögzítői példányainak gyűjtése, heti 

adatszolgáltatás teljesítése. 
 
(8) Foglalkozási rehabilitációs hatósági, szolgálta tási és egyéb feladatok 

a) Az Mmtv. alapján a rehabilitációs ellátásban részesülők kötelező együttműködési 
lehetőségének biztosítása. 

b) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai melletti munkavégzés szabályaival 
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása. 

c) A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése 
céljából rehabilitációs és szolgáltatásnyújtási terv készítése. 

d) Jegyzőkönyv készítése a rehabilitációs terv ügyfél részéről történő megtagadásáról, 
visszavonásáról. 

e) A terv teljesítése érdekében rendszeres együttműködés a rehabilitációs ellátásban részesülő 
személyekkel, a terv megvalósulásának felülvizsgálata és értékelése, szükség szerint 
módosítások elvégzése (minimum 6 havonta személyes találkozás). 

f) Rendszeres együttműködés a szolgáltatást, illetve közvetítést kérő rokkantsági ellátásban 
részesülő, illetve rokkantsági ellátásban nem részesülő megváltozott munkaképességű 
személyekkel. 

g) Az ügyfél nyilatkozatának felvétele az egészségi állapotában bekövetkezett tartós változásról, 
illetve lakcím/tartózkodási hely változása esetén. 

h) Az ügyfél nyilatkozatának felvétele keresőtevékenységről, valamint annak megszűnéséről, 
illetve a kereseti korlát átlépéséről és mindezek dokumentálása.  

i) Az ügyfél nyilatkozatának felvétele a keresőtevékenysége alatt bekövetkezett, 60 napot 
meghaladó keresőképtelenségéről és ennek megfelelő dokumentálása. 

j) Az ügyfél nyilatkozatának felvétele a rendszeres pénzellátás folyósításáról. 
k) Az ellátást megállapító ügyintéző haladéktalan értesítése, ha a rehabilitációs ellátásban 

részesülő ügyfél az együttműködési, értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem 
teljesítette, illetve ha egyéb, az ellátás felfüggesztésére, vagy megszüntetésére okot adó 
körülmény jut a foglalkozási rehabilitációs ügyintéző tudomására. 

l) Az ellátást megállapító ügyintéző haladéktalan értesítése, ha az ellátásban részesülő 
egészségi állapotában tartós rosszabbodás/tartós javulás következett be, illetve ha legalább 
60 napig egybefüggően keresőképtelenné vált. 

m) A megváltozott munkaképességű személyek megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre 
való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 

n) A közfoglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása. 
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o) A rehabilitációs célú munkaközvetítés érdekében együttműködés a megye munkáltatóival, 
munkaközvetítést végző és megváltozott munkaképességűek rehabilitációjával foglalkozó 
szervezetekkel. 

p) A foglalkozási rehabilitáció programzáró értékelése. 
 

 
7.Cím 

 
Agrárügyi F őosztály 

 
30. § 

 
Az Agrárügyi Főosztály az alábbi osztályokból áll: 

1. Földhivatali Osztály 
2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
3. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 
4. Földművelésügyi Osztály 
5. Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 
 

31. § 
A Földhivatali Osztály feladatai 

 
Az osztály ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 
valamint az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletekben és az egyéb 
külön jogszabályokban meghatározott, a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat. 

 
(1) Az osztály a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzi a munkáját az alábbi 
feladatokkal: 

a) A biztonsági okmány és a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke 
kezelésérre vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági okmányok és biztonsági 
elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a 
tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért. 

b) Ellátja az adatszolgáltatással kapcsolatos járási földhivatali feladatokat. 
c) Ellátja a földhivatali pénzkezelési feladatokat (igazgatási szolgáltatási díjak azonosítása, 

nyilvántartása, összesítése, továbbítása, adók módjára történő behajtásra átadott köztartozások 
nyilvántartása). A kintlévőségekről havi jelentést készít a Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya (a továbbiakban: Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztály) számára. 

d) Rendszeres és eseti jellegű jelentéseket, beszámolókat, statisztikákat készít. 
 

(2) Ingatlan-nyilvántartási feladatok 
a) Jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem rendelkezik 

– döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú ingatlan-
nyilvántartási hatósági ügyekben. 

b) Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, illetve a be nem fizetett igazgatási 
szolgáltatási díjak behajtásáról való intézkedés kezdeményezéséről. 

c) Kezeli és vezeti az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 
változásokat folyamatosan átvezeti, illetve döntést hoz azokról. 

d) Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 
e) Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó járási földhivatali feladatokat. 
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f) Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre 
vonatkozó változás átvezetéseket. 

g) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály koordinálásával ellenőrzi a számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek 
jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

h) A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 
nyilvántartási rendszerben nyilvántartott ingatlanok tulajdoni lapjairól, a bejegyzés alapjául 
szolgáló okiratokról. 

i) Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze. 
j) A földátruházási biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a 

biztonsági okmányt felhasználók körében. 
 

(3) Földmérési és földügyi feladatok 
a) Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli 
más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, 
az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról. 

b) Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat, azaz 
illetékességi területén ellátja a parlagfű előfordulásának és elterjedésének felderítésével 
kapcsolatos (ellenőrzéseket) feladatokat. 

c) Illetékességi területén folyamatosan ellátja – különösen a határszemlék keretében – a 
termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási, továbbá újrahasznosítási 
kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. 

d) Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat. 

e) A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

f) Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat. 

g) Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, de be nem fizetett, a Magyar Államot megillető 
földvédelmi járulékok és bírságok behajtása érdekében, a nyilvántartásba vétel érdekében 
felterjeszti a járulékot vagy bírságot kiszabó jogerős határozatot az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztályának. 

h) A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért. 

i) A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról. 

j) Határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít és azt 
felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály részére. 

k) Lefolytatja az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárásokat. 
l) Vezeti a földhasználati nyilvántartást, ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének 

jogszerűségét, törvénysértés esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít. 
m) Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 

valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket. 

n) Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, be nem fizetett földhasználati bírságok behajtása 
érdekében, a nyilvántartásba vétel érdekében felterjeszti a bírságot kiszabó jogerős határozatot 
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak. 
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o) Földművesekről és mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról nyilvántartást vezet, a nyilvántartásból adatszolgáltatást végez. 

p) A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti 
hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződéseket elbírálja. 

q) Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban. 
r) A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat. 
s) Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat. 
t) Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és 

azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé. 
u) Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében. 
v) Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat. 

w) Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot 
szolgáltat. 

x) A numerikus és grafikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat és térképtári 
feladatokat. 

y) Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt 
vesz az előkészítő, és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-
nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az illetékes Főosztály irányítása mellett részt vesz 
az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában. 

z) Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 
térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

aa) A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez. 

bb) Amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére 
díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és 
műszaki tanácsadást végez. 

cc) Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását. 
dd) Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat működtet. 
ee) Elvégzi a vízszintes és magassági alappont hálózattal kapcsolatos helyszínelési, karbantartási 

és helyreállítási feladatokat. 
ff) Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földmérési szakterületre vonatkozó földhivatali feladatokat. 
gg) Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földmérési szakterületre vonatkozó 

földhivatali feladatokat. 
hh) Az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat. 

 
Illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, 
Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás. 
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32.§ 
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi O sztály feladatai 

 
A Békéscsabai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 
élelmiszerbiztonsági, élelmiszer-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc felügyeleti és 
állategészségügyi, állatvédelmi, egyes állattenyészetési feladatokat lát el.  

(1) Az állattartó köteles bejelentése alapján 

a) Nyilvántartja és ellenőrzi az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott esetekben az állatok tartását, tartási helyét, jelölését és 
mozgatását;  

b) Állat megbetegedése vagy annak gyanúja esetén járványügyi intézkedéseket 
rendel el. 

(2) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, 
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi 
vagy nyilvántartásba veszi 

a) a járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek 
mosását és fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű 
mellékterméket szállító járműveket; 

b) az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt 
(karantén), valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) 
feltételeiről; 

c) az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható 
melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását. 

(3) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi 

a) az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból 
szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz 
ártalmatlanná tételét; 

b) az állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére 
felhasználandó takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére 
szolgáló épületet, az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint 
alkalmazott technológiát; 

c) az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok 
egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerint állat-egészségügyi felügyelet 
alá tartozó helyeken; 

d) a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések 
végrehajtását; 

e) az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, 
raktározásának, forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 

f) az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának 
körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását; 

g) a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 

h) a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését; 
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i) az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő 
dokumentációt és a szállítóeszközt. 

(4) Állat-egészségügyi feladatainak keretében 

a) az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely 
állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-
egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges 
okiratot; 

b) igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét; 

c) szakhatóságként részt vesz az egyes építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokban. 

(5) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, 
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint  

a) engedélyezi a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve 
minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalát, valamint a 
minőségében károsult takarmány felhasználását. 

b) nyilvántartásba veszi az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó 
takarmány-vállalkozási létesítményt. 

(6) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi 

a) a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál 
és a szállítóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a 
takarmányok biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, 
mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, 
nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, 
a takarmányjelölési előírások betartását; 

b) a takarmányok felhasználását és szállítását; 

c) a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon 
követhetőséget; 

d) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

e) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében 
foglaltak betartását. 

(7) Élelmiszer-, illetve takarmány-vállalkozások működési engedélyének kiadásáról, visszavonásáról 
vagy módosításáról nyilvántartást vezet. 

(8) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján engedélyezi a 
kedvtelésből tartott állatok kereskedésének létesítését és működtetését és az engedély 
megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. 

(9) Ellátja az Éltv. és végrehajtására kiadott jogszabályban az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály hatáskörébe utalt feladatok közül a következőket: 

a) Állattartó állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát, 
kezelését, védőoltását, elszállítását, levágatását, illetve leölését. 

b) Az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén 
engedélyezi, illetve nyilvántartásba veszi a tartási helyeket tojótyúk tartása esetén. 

c) Elrendeli az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének –
elszállítását, ártalmatlanná tételét. 
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d) Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő 
állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati 
eredetű melléktermék ártalmatlanná tételéről intézkedik. 

e) Engedély, illetve bejelentés köteles élelmiszer- és takarmányvállalkozások 
engedélyezése és nyilvántartása során nyilvántartásba veszi a kistermelői előállítókat 
és forgalmazókat, illetve nyilvántartásba veszi az első betárolási helyeket és ellenőrzi 
azokat. Kivételt képeznek az engedélyköteles első betárolási helyek.  

f) Takarmány-ellenőrzési feladatai során: 

1. elvégzi a bejelentés köteles vállalkozások első ellenőrzését, 

2. ellenőrzi a kiskereskedelmi forgalmazást, de beltartalmi vizsgálatot nem végez, 
valamint ellenőrzésébe nem tartozik bele az összetétel, a tiltott anyag, 
nemkívánatos anyag ellenőrzése. 

g) Általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében élelmiszer-fertőzés és 
mérgezés, valamint emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek 
fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az 
egészségügyi államigazgatási szervvel; 

h) Állat-egészségügyi feladatkörében a korábban ismeretlen betegség közvetlen 
veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez, felderítéséhez, 
felszámolásához szükséges intézkedéseket; 

i) Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában részt vesz az élelmiszer-
mérgezések és -fertőzések felderítésében és megteszi a szükséges intézkedéseket 
azok megelőzése érdekében, továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi 
államigazgatási szerv részére; 

j) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott 
jogszabályban foglaltak szerint: 

1. ellenőrzi az állatgyógyszer felhasználását az állattartó telepeken; 

2. ellenőrzi az állatgyógyszer forgalomba hozatalának körülményeit közforgalmi 
gyógyszertárakban, állatkereskedésekben és állateledel forgalmazók esetében; 

3. engedélyezi a gyógyhatású termékek forgalomba hozatalát, 

k) Állat-egészségügyi hatósági feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott 
jogszabályban foglaltak szerint elrendeli: 

1. az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, 
valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű 
melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és 
meghatározza annak módját; 

2. az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 

3. részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és 
működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával 
kapcsolatos ellenőrzési feladatait; 

4. kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi 
bizonyítványt, egyéb okiratot – kivételt képez harmadik országba irányuló forgalom; 

5. az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint megtilthatja áru 
behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország 
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területén történő átszállítását – kivételt képez harmadik országba irányuló 
forgalom; 

6. részt vesz az állatgyógyászati készítmények, forgalomba hozatalának, országba 
történő behozatalának ellenőrzésében – kivételt képez harmadik országba irányuló 
forgalom; 

l) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott 
jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban 
foglaltak szerint: 

1. engedélyezi a az engedélyköteles növényi eredetű élelmiszer-előállítók esetében 
az élelmiszer-vállalkozási tevékenységet, illetve élelmiszer-létesítményt. 

2. nyilvántartásba veszi az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy 
takarmányvállalkozásokat, illetve az engedélyezett vagy bejelentett élelmiszer- 
vagy takarmányvállalkozási létesítményeket. 

3. nyilvántartásba veszi a kistermelői élelmiszer előállítást és forgalmazást 

4. végzi a kereskedelmi jogszabály szerinti engedélyezési eljáráshoz szükséges első 
ellenőrzést 

m) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében ellenőrzi: 

1. az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét; 

2. rendszeres jelleggel a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely 
szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó 
egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását; 

3. az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a 
nyomonkövetési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus 
szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-
vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások 
megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is; 

4. az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, 
okiratokat. 

n) Szükség szerint 

1. elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az 
egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát; 

2. elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra 
való alkalmasságát; 

3. vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát; 

o) Nyilvántartást vezet a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről. 

p) Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, 
kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség 
természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az Éltv. végrehajtására kiadott 
jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban 
meghatározott esetekben állat-járványügyi intézkedéseket rendel el a veszély 
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elhárításához szükséges mértékben és ideig és dönt az Éltv. 55. §-ában 
meghatározott kártalanításról ötmillió forint összeghatárig. 

q) Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását 
szolgáló intézkedés során a méhészetben okozott károk enyhítésére részleges 
kártalanításra jogosult méhész részére a kártalanítás megállapítása. 

r) Ellenőrzése során azzal az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozással szemben, 
amelynek eljárását a hatályos jogszabályi rendelkezések vonatkozásában nem 
kielégítőnek ítéli meg 

1. takarmány-ellenőrzési bírságot,  
2. élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot,  
3. élelmiszer-ellenőrzési bírságot, 

4. minőségvédelmi bírságot szab ki. 

(10)  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 19. § 
rendelkezései értelmében részt vesz a kölcsönös megfeleltetés keretében történő helyszíni 
ellenőrzésekben a hatósági állatorvosok útján. 

(11)  A járási főállatorvos szakmai feladatkörében: 

a) megállapítja a hatósági állatorvos, állat-egészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, 
minőség-ellenőrzési, illetve a takarmány-ellenőrzési feladatokat ellátó felügyelő 
működési területét és feladatait; 

b) irányítja és ellenőrzi a hatósági állatorvosok, állat-egészségügyi, élelmiszer-
biztonsági, minőség-ellenőrzési, illetve takarmány-ellenőrzési feladatokat ellátó 
felügyelők feladatainak ellátását; 

c) elrendeli: 

1. a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, továbbá a közcélú 
igénybevételt; 

2. az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, 
valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő, továbbá a 
bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése, felderítése és 
felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, 
eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; 

3. az állat-egészségügyi programok végrehajtását; 

d) gondoskodik a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséről; 

e) gondoskodik az országos főállatorvos járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű 
okból azonnali intézkedést igénylő esetben kiadott utasításainak végrehajtásáról; 

f) megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc-esemény esetében; 

g) szükség esetén gondoskodik a hatósági állatorvos útján az állat-egészségügyi 
szolgáltatások végzéséről; 

h) kapcsolatot tart a járás területén lévő települési önkormányzattal, a Magyar Állatorvosi 
Kamara területi szerveivel, más társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel. 

(12)  Illetékessége borászati, pálinka-, szeszes italokat és egyéb alkoholos italokat ellenőrző 
hatóságként az egész megyére, egyéb hatósági feladatok ellátása tekintetében két járás 
területére terjed ki: 
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Békéscsabai járás: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, 
Gerendás, Telekgerendás és Csorvás. 

Békési járás: Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony és Tarhos.  
 
 

33.§ 
A Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály feladata i 

 
(1) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a) Ellátja az államilag elismert vagy egyedi szaporításra engedéllyel rendelkező nemesített 
növényfajták vetőmag-szaporításának szántóföldi ellenőrzését és minősítését, az 
alkalmasnak minősített növényállományokból származó vetőmagvak mintázását, vizsgálatát, 
minősítését, fémzárolását; 

b) Illetékességi területén ellenőrzi a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és 
forgalomba hozatalt, valamint az egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-
feladó- és forgalmazó helyeit; 

c) Ellátja a vetőmag forgalomba hozatalának ellenőrzését, a minőségileg meg nem felelő tételek 
zárolását, szükség esetén a megsemmisítésük elrendelését, illetve visszaélés esetén 
minőségvédelmi bírság kiszabását elsőfokú hatóságként; 

d) Ellátja a vetőmag szaporításokról és minősítésekről közhitelű nyilvántartások vezetését; 
e) Ellátja a kertészeti (szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta), valamint erdészeti és fás 

szárú energetikai célú szaporítóanyagok vizsgálatával, minősítésével és ellenőrzésével 
kapcsolatos szakmai minősítési, fémzárolási és hatósági ellenőrzési feladatokat, így 
különösen: 
1. minősíti a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldség- erdészeti és fás szárú 

energetikai szaporítóanyagokat a prebázis és bázis kategóriájú szőlő-, gyümölcs, 
valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai 
szaporítóanyagok kivételével, illetve a termelési folyamat nyomon 
követhetőségét; 

2. ellenőrzi a szaporítóanyagok előállítását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, 
felhasználását a prebázis és bázis kategóriájú szőlő-, gyümölcs, valamint a 
szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok 
kivételével; 

3. eljár a minősítési és ellenőrzési feladatai tekintetében a törvény és a 
végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek megsértése esetén, 
elsőfokú hatóságként szankciókat és minőségvédelmi bírságot szab ki, illetve 
állapít meg. 

f) A Vetőmag- és Szaporítóanyag- Felügyeleti Osztályon belül működik a Vetőmagvizsgáló 
Laboratórium, amelyet a laboratóriumvezető vezet, és amely feladatait az Osztályon belül 
elkülönítetten látja el. 

 
(2) A Vetőmagvizsgáló Laboratórium részletes feladatai tekintetében: 

a)  Ellátja a vizsgálatokra beérkező vetőmag minták átvételét, ellenőrzését, nyilvántartásba 
vételét és a vizsgálatra történő továbbítását; 

b) Ellátja a minta érkeztetéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat; 
c)  Ellátja a beérkezett vetőmag minták teljes körű vizsgálatát és a hozzá kapcsolódó 

adminisztrációs feladatokat; 
d)  Ellátja a laboratóriumi eszközök és berendezések napi karbantartását, ellenőrzését és a 

hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatokat; 
e)  Kiállítja a vizsgálatok eredményéről az okiratokat; 
f)  Ellátja a folyamatban lévő vizsgálatokhoz kapcsolódó dokumentációk kezelését; 
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g)  Ellátja a hazai előállítású és felhasználású, a nemzetközi érvényű bizonyítvánnyal 
kivitelre kerülő, valamint a külföldről behozott vetőmagvak mintavételét; 
1. Mintavételi megrendelők befogadása, átvizsgálása és nyilvántartása; 
2. Mintavételhez szükséges eszközök és dokumentációk előkészítése; 
3. Helyszíni mintavétel elvégzése és annak dokumentálása; 
4. A minták előkészítése a vizsgáló laboratóriumba történő továbbítása. 

h)  Ellátja az automata mintavevő engedélyeztetésének előkészítését, valamint az 
engedéllyel rendelkező mintavevő eszköz folyamatos ellenőrzését. 

i)  Elvégzi a mintavevő személyek ismételt mintavétellel történő ellenőrzését, azt 
dokumentálja. 

j)  Elvégzi a vetőmag tételek egyöntetűségének vizsgálatát. 
k) Belső ellenőrzéseket végez a magvizsgálati tevékenységhez kapcsolódóan.  
l) Ellátja a munkatársak szakmai vizsgára történő felkészítését és a vizsgáztatáshoz 

kapcsolódó feladatokat. 
m) A munkatársak végzettségéről belső nyilvántartást vezet. 
n)  Ellátja külső partnerek szakembereinek igény szerinti képzését és vizsgára való 

felkészítését. 
o)  Az oktatásokról nyilvántartást vezet. 
p) Ellátja a vizsgálatra beérkező vetőmag minták raktározását, raktári nyilvántartását. 

Gondoskodik a megőrzési időn belül a vetőmag minták minőségének biztosításáról a 
megfelelő raktári környezettel. 

q) Ellátja a tevékenységéhez kapcsolódó iratok előírás szerinti archiválását, selejtezését és 
megsemmisítését. A selejtezésről jegyzőkönyvet állít ki. 

r)  Ellátja a tevékenységéhez kapcsolódó adatok számítógépen történő rögzítését az 
„Informatikai biztonsági szabályzat”-ban leírtaknak megfelelően. 

s)  Ellátja a tevékenységéhez szükséges maggyűjtemény folyamatos karbantartását és 
bővítését, valamint oktató anyagokat készít. 

t)  Jelentéseket készít a főosztály és a szakmai felügyelet (NÉBIH NKI) részére. 
u)  Beszerzi, szigorúan szám szerint nyilvántartja a vetőmag függőcímkéket és végzi azok 

kitöltését. Önálló nyomtatási joggal rendelkező partnerek igényének megfelelően 
biztosítja számukra a szükséges függőcímkéket és felügyeli a címke nyomtatási 
tevékenységüket. 

v)  Kapcsolatot tart a laboratóriumi eszközök biztonságos működését biztosító 
szolgáltatokkal. 

w)  Részt vesz a számlázás előkészítésében. 
x)  Fenntartja és folyamatosan karbantartja a minőségbiztosítási rendszerét (akkreditáció). 

 
(3) Egyéb feladatai tekintetében: 

a)  Részt vesz a szőlőültetvények uniós támogatásához kapcsolódó helyszíni 
ellenőrzésekben, a szaporítóanyag előállító helyekkel, törzsültetvényekkel, valamint 
egyéb hivatalos eljárásokkal kapcsolatos helyszíni szemlékben és ellenőrzésekben; 

b) Végzi a szőlőültetvények telepítésének és kivágásának ellenőrzését a szőlőtermelési 
potenciál nyomon követése céljából, ellátja az állami támogatással megvalósított szőlő- 
és gyümölcs ültetvény telepítési beruházások ellenőrzését, valamint a gyümölcs 
ültetvények termőre fordítását. 

 
(4) A növénytermesztési hatóság iIletékességi területe Bács-Kiskun megyére, Békés megyére 
és Csongrád megyére terjed ki. 
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34.§ 
A Földm űvelésügyi Osztály feladatai 

 
(1) Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási szervi feladatok: 
a) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, és a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 

hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény, a földrendező és 
földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint e törvényekhez kapcsolódó 
jogszabályok alapján a részarány-földkiadással kapcsolatos ügyintézést folytat. AK hiány 
esetén rendelkezik a pénzbeli kártalanításról, maradványterületek esetén azok tulajdoni 
rendezése felőli intézkedik.  

b) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint 
kiemelt támogatásukról szóló 326/2001.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a békéscsabai járás 
területén központtal rendelkező családi gazdaságokat nyilvántartásba veszi, a családi 
gazdaságok bejelentése alapján az adatbázis adatait módosítja, családi gazdaságokat törli 
kérelemre, vagy hivatalból. A családi gazdaságról bejelentett adatok valódiságát helyszínen 
ellenőrzi. A NÉBIH által működtetett családi gazdaságokra vonatkozó közhiteles nyilvántartást 
vezeti.  

c) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) és a kárenyhítési hozzájárulás 
megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján az agrárkár-megállapító szerv 
eljárására vonatkozó ügyintézői és ellenőrzési feladatokat végez. Békés megye területén az 
elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII.23.) FM rendelet 
szerinti vis maior eseményekkel összefüggő feladatokat lát el.  

d) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelettel 
kapcsolatban az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az abban foglaltak 
valódiságának ellenőrzését végzi, az igazolványban és a betétlapon rögzített adatok és az 
árusítóhelyen tapasztaltak eltérése alapján hatósági eljárást folytat a békéscsabai járás 
területén.  

e) A nemzeti hatáskörben 1993. január 1-jétől 2004. május 1-ig odaítélt támogatáshoz kapcsolódó 
ellenőrzési feladatokat végez. (Együttműködik a MÁK területi szervével a támogatások 
kapcsán felmerült munkafolyamatokban.) 

f) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és 
felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X.16.) Korm. rendelethez kapcsolódó feladatokat 
végez.  

g) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt 
kiegészítő hitelről szóló 78/2009.(VI.30.) FVM rendelet szerint az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programhoz, az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető 
kamattámogatásról szóló 120/2012.(XI.23.) VM rendelethez, valamint az MFB Gabona 
Forgóeszköz Hitelprogramhoz, a 108/2007.(IX.24.) FVM rendelet alapján a „Sikeres 
Magyarországért Agrárfejlesztési Hitelprogram” kérelmeihez, a mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és 
lízingdíj támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008.(IX.5.) FVM 
rendelethez kapcsolódó ügyintézési feladatokat végez. 

h)  Az integrátorokat beszámoltatja, szükség esetén nyilvántartásból törli.  
i) Végzi a településrendezési tervekre vonatkozó ügyintézési feladatokat  
j) A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007.(IX.19.) FVM rendelet 

alapján a támogatás ügyintézésével kapcsolatos munkafolyamatokat végez.  
k) A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet szerinti feladatok.  
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l) Telepítési hatósági feladatokat lát el. 
m) A mezőőri/hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatok 

ellátása a békéscsabai járás területén.  
n) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet szerint eljár a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki 
adó visszatérítése során ellátandó feladatokban. 

o) A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény szerint a friss meggy termelői értékesítésére 
vonatkozó szerződéskötési kötelezettség ellenőrzését végzi. 

p) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 
13.) FM rendelet alapján a gyümölcstermesztés támogatásához köthető feladatokat lát el. 

 
 
(2)Vadászati hatósági feladatok 
 

a) 2.1. A vadászterületekre kötött haszonbérleti szerződést jóváhagyja.  
b) 2.2. A vadászterületeket és a vadászatra jogosultakat nyilvántartja. 
c) A vadászterületekre kötött haszonbérleti szerződést jóváhagyja.  
d) A vadászterületeket és a vadászatra jogosultakat nyilvántartja. 
e) A vadászterület határát megállapítja. 
f) Dönt a vadászterület legkisebb mértékétől való eltérésről. 
g) Engedélyezi a vadasparkban történő eseti vadászatot, illetve vaddisznó vadaskertbe történő 

kihelyezését, vadászatát. 
h) A vadászterületeket és a földtulajdonosok vadászati közösségeket képviselőit nyilvántartja. 
i) A vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket tesz.  
j) Földterületet vadászterület határának megállapításánál figyelembe vehető földterületté 

minősít. 
k) Hatósági vadászatot rendel el. 
l) Az emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyének füstképzéssel történő zavarásának, 

illetve elgázosításának engedélyezését végzi. 
m) Engedélyezi az apró-vadtenyésztési tevékenység folytatását és apróvad zárttéri tartását; 
n) A vadvédelmi előírások megszegőinek teljesítésre történő kötelezése, illetve a mulasztó 

költségén való elvégzés elrendeléséről dönt. 
o) Idény meghatározott területeken történő meghosszabbítása, illetve megrövidítése.  
p) Idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat elő.  
q) Vadvédelmi, illetve állományszabályozási célból a hatályos jogszabályok figyelembevételével 

szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése.  
r) A vadászati kíméleti területe meghatározás. 
s)  Kíméleti területen vadászatot engedélyezhet.  
t) A vadgazdálkodási üzemterv, illetve annak módosításának jóváhagyása.  
u) Az éves vadgazdálkodási terv, annak módosításának jóváhagyása, illetve attól a tíz 

százalékot meghaladó mértékű eltérés engedélyezése. 
v)  A hatósági eskü kivétele a hivatásos vadászoktól, illetve a hivatásos vadász nyilvántartásba 

vétele. 
w)  Szolgálati igazolvány kiadása, illetve amennyiben szükséges bevonása, jelvény és hitelesített 

szolgálati napló kiadása a hivatásos vadászoknak és arról nyilvántartás vezetése. 
x)  A vadkísérő jegye és apróvad gyűjtőigazolás kiadása a vadászatra jogosultaknak, 

nyilvántartás vezetése a jegyek és igazolások kiadásáról, illetve a vadkísérő jegy tételes 
elszámolásának ellenőrzése, valamint a jogosultnál lévő fel nem használt vadkísérő jegyek 
hatályának meghosszabbítása.  

y) A vadászati napló vezetésének ellenőrzése, és a vadászati napló hitelesítése. 
z) Vadászati engedély kiadása. 
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aa)  Engedély kiadása fényszóróval való éjszakai vadászathoz vaddisznó és róka vadászata 
esetén. 

bb)  A trófeabírálat elvégzése, arról hatósági bizonyítvány kiadása. 
cc) A vadkár-elhárítási célú hatósági vadászat elrendelése. 
dd)  Vadgazdálkodási bírság és vadvédelmi bírság kiszabása.  
ee)  Amennyiben szükséges vadászjegy és vadászati engedély visszavonása. 
ff)  A vadkárszakértők névsorának összeállítása és közzététele. 
gg)  Az egyéni és társas vadászatok ellenőrzése. 
hh)  Az állományszabályozó vadászat elrendelése. 
ii) A vadgazdálkodási jelentés, vadállománybecslés összesítés, feldolgozza a vadelhullás 

adatainak feldolgozása, és erről adatszolgáltatás. 
jj)   A szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről, a vadgazdálkodási tervezésre 

jogosult személyekről nyilvántartás vezetése.  
kk) A területi vadgazdálkodási tanács működésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
ll) A vad és vadhús kereskedelmi felvásárlójának ellenőrzése. 
mm) Előzetes engedély kiadása altató -, bénítólövedékes fegyver használatára. 
nn) A vadászvizsga megszervezésében való részvétel. 
oo) A vadgazdálkodási támogatásokkal kapcsolatos támogatási jogszabályban előírt feladatok 

ellátása. 
pp) A vad vadászterületek közötti szállításának, illetve a vad vadászterületre történő 

kiengedésének engedélyezése.  
qq) Tilalmi időben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el.  
rr) Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII.13.) Korm. rendelet alapján inváziós fajok 
terjedésének megelőzése érdekében ellátandó feladatok teljesítése. 

 
(3) Halgazdálkodási hatósági feladatok  

 
a) Társult halászati jogosultak képviselőjének nyilvántartásba vétele, számára hatósági igazolás 

kiadása.  
b) A jogosultakról és a halgazdálkodási vízterületekről nyilvántartás vezetése.  
c) A vízterületek halgazdálkodási vízterületté nyilvánítása. 
d) Haszonbérleti szerződésekről nyilvántartás vezetése.  
e) Az állami halász- és horgászjegyek kiadása, állami halászjegyek kiadása és nyilvántartása, 

valamint az állami horgászjegy érvényességének meghosszabbítása.  
f) Az állami halász- és horgászjegy, halászati engedély visszavonása, illetve visszatartása.  
g) A halász és horgász vizsgához szükséges tanfolyam és a halászvizsga megszervezése. A 

horgászvizsgát lebonyolító szervezet kijelölése.  
h) Felmentés kiadása az elektromos halászat tilalma alól.  
i) Szakhatósági hozzájárulás kiadása a védett természeti területeken való elektromos 

halászathoz.  
j) Halászati szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult nyilvántartásba vétele. 
k) A haltelepítés ellenőrzése.  
l) A halgazdálkodási terv jóváhagyása vagy módosítása.  
m) A halgazdálkodásra jogosultak éves jelentéseinek bekérése és továbbítása az Adattárnak.  
n) A halászati őrök vizsgáztatása és felesketése.  
o) Nyilvántartás vezetése a halászati őrökről, azok szolgálati igazolvánnyal és naplóval történő 

ellátása.  
p) A halászati őrök felügyeletének ellátása.  
q) A halpusztulással kapcsolatos bejelentések regisztrálása, a jogosultak felszólítása a 

szükséges teendők ellátására, szükség esetén a jogosult költségére a teendők elvégzése.  
r) Szükség esetén tilalmak és korlátozások végrehajtása alól felmentés kiadása.  
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s) Amennyiben szükséges a tilalmi idő meghosszabbítása, megrövidítése, a halak kifogásának 
korlátozása és a méretkorlátozás alól felmentés kiadása.  

t) A jogszabályban előírtaknál szigorúbb méretkorlátozás bevezetése amennyiben az 
szükséges.  

u) A horgászverseny időtartamára a mennyiségi korlátozás alól felmentés kiadása.  
v) Szükség esetén kíméleti területek kijelölése.  
w) A halgazdálkodási jog gyakorlásával, vagy hasznosításával összefüggő adatok bekéréséről és 

az Országos Halászati Adattárnak való adatszolgáltatásról történő gondoskodás.  
x) Amennyiben szükséges halgazdálkodási vízterületen és a vízparton szemle tartása, a 

halászatra jogosult irataiba való betekintés.  
y) A halállományt veszélyeztető tevékenység abbahagyására való felszólítás és a haltetem 

elszállításának ellenőrzése, szükség esetén a kifogott hal, valamint a kifogás eszközének 
visszatartása.  

z) Jogszabálysértés esetén eljárás, vagy eljárás kezdeményezése.  
aa) A halgazdálkodási bírság kivetése.  
bb) A halvédelmi bírság kivetése.  
cc) Szükség esetén a halászati vízterületen a halak etetésének korlátozása vagy megtiltása.  
dd) Többségi állami tulajdonú vízterületen a tulajdonosok képviselőjének megnevezése. 
ee) Az állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 
ff)   Az állami horgászvizsga bevételeivel való elszámolás. 
gg) A kiadott állami halász-horgászjegyekkel, halászati engedélyekkel és azok bevételével 

történő elszámolás.  
hh) Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII.13.) Korm. rendelet alapján inváziós fajok 
terjedésének megelőzése érdekében ellátandó feladatok teljesítése. 

 
(4) Egyéb feladatai tekintetében: 

a) Ügyfélfogadás, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás. 
b) Együttműködés az Osztály munkaterületéhez kapcsolódó társszervezetekkel és 

érdekképviseleti szervekkel a szolgálati út betartása mellett. 
c) Egyéb jogszabályokban előírt feladatokat lát el. 
d) Az Osztály munkaterületét érintő tervek, stratégiai programok, koncepciók elkészítésében, 

egyeztetésében való közreműködés, az Osztály munkaterületét érintő jogszabálytervezetek 
véleményezése. 

e) A szakmai iránytó elsődleges információkkal és statisztikai adatokkal történő ellátása az 
agrárágazat területi szintű működésével kapcsolatosan (megyei, települési és egyéni 
gazdálkodói szint). 

 
(5) Feladatait jellemzően Békés megyei illetékességgel látja el, meghatározott feladatok esetében az 

illetékesség kizárólag a Békéscsabai járásra (Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, 
Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás) terjed ki. 

 
 

35. §  
A Növény- és Talajvédelmi Osztály feladatai 

 
(1) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a) Nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelőket; 
b) Nyilvántartja az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, 

forgalmazására, illetve felhasználására jogosító engedélyeket, a növényvédőszer és a termés 
növelő anyag (engedélyköteles termékek) kereskedelmi egységeit, a kis- és 
nagykereskedelmi forgalmazókat, valamint a tároló helyeket, raktárakat; 
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c) Ellenőrzi az engedélyköteles termékek esetében a reklámozás, tárolás, forgalmazás, szállítás, 
vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerűségét, az előírt 
nyilvántartás vezetését; 

d) Ellenőrzi a kis és nagykereskedelemben az engedélyköteles termékek párhuzamos behozatal 
követelményeinek való megfelelését, szállítását, raktározását csomagolását, címkézését, 
szavatossági idejét, az értékesítés szabályszerűségét; 

e) Engedélyezi és ellenőrzi a légi növényvédelemre vonatkozó kérelmeket és a kiadott 
engedélyben foglaltak betartását, illetve a bejelentéseket nyilvántartja; 

f) Ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, az integrált 
növényvédelem elveinek teljesülését, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 
felhasználása során a kijuttatás technikai megvalósítását, az egészségügyi és a kémiai 
biztonságot, az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, a 
növényvédő szer felhasználási és vásárlási engedély érvényességét; 

g) Ellenőrzi a növény-egészségügyi nyilvántartásra kötelezett termelők által vezetett 
nyilvántartási rendszert; 

h) Ellenőrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat; 
i) Ellenőrzi növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, 

raktározását, szállítását és forgalmazását, és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez; 
j) Ellenőrzi a fa-csomagolóanyag gyártókat, forgalmazókat, hőkezelést végző cégeket, 

valamint a kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagokat; 
k) Ellenőrzi a zárlati károsítók előfordulását a termelőknél és az import szállítmányokban, 

intézkedik a zárlati károsítók felszámolásáról, kötelező védekezést, termékmegsemmisítést 
rendel el, előkészíti és végrehajtja a kártalanítási eljárást; 

l) Ellenőrzi a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély, 
valamint a kijuttatás technikai alkalmasságát igazoló működési engedély érvényességét; 

m) Ellenőrzi a földrajzi árujelző oltalomban részesített növényi termékek forgalmazási 
feltételeinek betartását; 

n) Szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 
követelmények betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat; 

o) Ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a jegyzők (mint elsőfokú 
növényvédelmi hatóság) felett; 

p) Ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat, ellenőrzi a 
belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, 
gyümölcsöt, dísznövényt és előállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket, a 
nyomon-követhetőség rendszer feltételeinek teljesülését, előírásainak betartását, ellenőrzi a 
földrajzi árujelzési oltalom alatt álló növényi termékek nyomon-követhetőségének betartását; 

q) Ellátja a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági 
ellenőrzési feladatokat; 

r) Termelési, betakarítási, raktározási, szállítási, behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, 
kísérleti, felhasználási, alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelező 
növényvédelmi technológia alkalmazását rendelhet el; 

s) Felszólítja a gazdálkodót a károsítók elleni védekezésre; közérdekű védekezést, állami 
védekezést, illetve megsemmisítést rendel el, hatósági ellenőrzése során növényvédelmi, 
élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabhat ki, szabálysértési eljárást 
kezdeményezhet, büntető feljelentést tehet, illetve szükség szerinti megfelelő intézkedést 
hozhat; 

t) Kiadja a jogszabály szerinti I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek 
vásárlására, forgalmazására, illetve felhasználására jogosító engedélyt – az EU tagállamok 
állampolgárai részére is; 

u) Igazolja az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártát megelőzően betakarított 
engedélyezett engedélyköteles termékkel kezelt növény, növényi termék forgalomba hozatali 
követelményeknek való megfelelését; 
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v) Elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendőket, feljogosítja a termelőket a 
növényútlevél kiadására, kiadja a csereútlevelet és ellenőrzi a termelők ezzel kapcsolatos 
nyilvántartását; 

w) Mintát vesz növényekből, növényi termékekből a növényvédőszer-maradék tartalom 
vizsgálatra és határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik; 

x) Mintát vesz termesztő közegből, vízből, növényekből, növényi termékekből zárlati károsító 
és toxikus anyag tartalom vizsgálat céljából; 

y) Mintát vesz a forgalmazott engedélyköteles termékek és termésnövelő anyagok hatósági 
minőség-ellenőrzésére; 

z) Részt vesz a lejárt szavatosságú hulladékká váló növényvédő szerek begyűjtésének és 
ártalmatlanításának megszervezésében, valamint a kérelemre indult, lejárt szavatosságú 
növény védőszerek felhasználhatósági idejének meghosszabbításában; 

aa) Szakhatósági állásfoglalást ad ki növényvédőszer-raktározási tevékenységre vonatkozó 
telepengedélyezési eljárás és növényvédő szer nagy- és kiskereskedelmi forgalmazási 
tevékenységre vonatkozó működési engedélyezési eljárás esetén; 

bb) Részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi 
gazdálkodási és ültetvény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, ellenőrzi az 
agrár- és vidékfejlesztési támogatásokban előírt növény- és talajvédelmi követelmények 
betartását; 

cc) Közreműködik az agrárkörnyezet-gazdálkodási hatásmonitoring vizsgálatok 
végrehajtásában; 

dd) Közreműködik az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs Rendszer (AIR), Parlagfű 
Információs Rendszer (PIR), Növény Import-Export Ellenőrzési Rendszer (PHYSAN) 
rendszerek működtetésében, adatokkal való feltöltésében; 

ee) Részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, különösen a növényvédőszer-
lopások, hamisítások és illegális kereskedelmének kivizsgálásában, felméri az árvizek, 
belvizek vagy egyéb katasztrófahelyzettel érintett növényvédőszer-tároló és -forgalmazó 
helyeket, megteszi a szükséges intézkedéseket; 

ff) Közreműködik méhpusztulások, a vízszennyezések okozta halpusztulások kivizsgálásában; 
gg) Növény-egészségügyi felderítést (monitoringot) végez a zárlati és egyéb nem 

vizsgálatköteles károsítókkal összefüggésben; 
hh) Humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és allergén 

gyomnövények és egyéb károsítók előfordulása esetén intézkedik a fertőző források 
felszámolásáról; 

ii) Ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatokat. 
jj) Elvégzi növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító diagnosztikai vizsgálatokat; 
kk) Elvégzi az engedélyköteles termékek (növényvédő szerek, termésnövelő anyagok) hatósági 

engedélyezési vizsgálatait, működtetett minőségbiztosítási rendszerében; 
ll) Elvégzi a növény-egészségügyi felügyelet számára a zárszolgálati intézkedések 

megalapozását szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat; 
mm) Szervezi, működteti a megyei növényvédelmi előrejelzési rendszert, tájékoztatja a 

termelőket a növényvédelmi előrejelzés adatairól és tájékoztatást ad az országos előrejelzés 
részére; 

nn) Végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott vagy alkalmazásra kerülő 
technológiákkal, a termelést közvetlenül vagy potenciálisan veszélyeztető károsítókkal 
kapcsolatos biológiai, technológiai kísérleteket, vizsgálatokat; 

oo) Feltárja a növényvédelmi problémák okait, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre; 
pp) Megoldja az illetékességi területen felmerült speciális növényvédelmi problémákat; 
qq) Adaptálja, kidolgozza és fejleszti a növényvédelmi és növény-egészségügyi vizsgálati 

módszereket, kapcsolatot tart a kutató és fejlesztő intézetekkel és szervezetekkel; 
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rr) Részt vesz a mezőgazdasági termelők növény-egészségügyi, növényvédelmi és 
talajvédelmi ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a 
szaktanácsadásban. 

ss) Közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában; 
tt) Közreműködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában; 
uu) Teljesíti az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 

terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016 (XII.13.) Korm. rendelet alapján 
inváziós fajok terjedésének megelőzése érdekében ellátandó feladatokat. 
 

(2) Talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyt ad ki: 
a) talajjavításhoz; 
b) mezőgazdasági célú tereprendezéshez; 
c) a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott talajvédelmi műszaki 

beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához, amennyiben az engedélyezés 
nem tartozik más hatóság hatáskörébe; 

d) hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során keletkező egyéb 
szervestrágya kivételével; 

e) szennyvíz, szennyvíziszap, valamint szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági 
felhasználásához; 

f)           nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő 
felhasználásához; 

g) a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön 
történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező növényi 
maradványokat; 

(3) Ellenőrzi a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott talajvédelmi 
kötelezettségek teljesítését; 

(4) Ellenőrzi a talajvédelmi, valamint egyéb, talajvédelmi előírásokat tartalmazó engedély 
meglétét, és az engedélyekben foglalt talajvédelmi követelmények betartását; 

(5) Termőföldön ellenőrzi a vizek nitrát-szennyezéssel szembeni védelmét szolgáló előírások 
végrehajtását, megtartását a vizek nitrát szennyezésének veszélyével járó tevékenységek 
esetében; 

(6) Ellenőrzi a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező 
adatszolgáltatását és nyilvántartását; 

(7) Talajvédelmi járulékot állapít meg, illetve szankcionálás keretében talajvédelmi-, 
nitrátszennyezési- és nitrát adatszolgáltatási bírságot szab ki; 

(8) Ellátja a forgalmazott termésnövelő anyagok hatósági minőség-ellenőrzését; 
(9) Ellátja a jogszabályban meghatározott szakkérdési feladatokat bánya felügyeleti, építésügyi, 

közlekedési hatósági, légi közlekedési hatósági, ingatlanügyi hatósági, vízügyi hatósági, 
környezetvédelmi hatósági, természetvédelmi hatósági, hírközlési hatósági, erdészeti hatósági, 
kulturális örökségvédelmi hatósági, telepítési hatósági eljárások keretében; 

(10) Létrehozza és működteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist 
(AIR nitrát modul), valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termőföldi 
felhasználásának megyei kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységéről nyilvántartást 
(AIR talajvédelmi modul) vezet, részt vesz a talajt veszélyeztető, degradációs folyamatok 
felderítésében; 

(11) Működteti a megyéjére vonatkozó adatokkal kapcsolatban Talajvédelmi Információs 
Monitoring Rendszert (TIM); 

(12) Kapcsolatot tart a szakterületén a fejlesztő tudományos szervezetekkel, egyetemekkel és 
egyéb intézményekkel; 

(13) Közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 
eljárásában a talajvédelem érvényesítése érdekében. 
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(14) Közreműködik az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 
terjedésének megelőzéséről szóló 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján való feladatellátásban. 

 
Feladatait Békés megyei illetékességgel látja el. 

 
 

8.Cím 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi F őosztály 

 
36.§ 

 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az alábbi osztályokból áll: 

1. Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 
2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

 
 

37.§ 
A Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály feladat ai 

 

(1) Elsőfokú hatáskörök  

1. Előzetes vizsgálat 

a) A hatóság a kérelem és a dokumentáció alapján azt vizsgálja, hogy a tervezett 
tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint  

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a környezeti 
hatástanulmány, és ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedély 
hatálya alá is tartozik, az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi 
követelményeit, 
ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység az egységes 
környezethasználati engedély hatálya alá is tartozik, az egységes környezethasználati 
engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 
ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység az egységes 
környezethasználati engedély hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a 
tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon 
változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő 
körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült 
fel, 
ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy 
az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, 
azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, 
építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, 
és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 
döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési 
dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 
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2. Előzetes konzultáció 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes konzultáció keretében 
a) a kizárólag a környezeti hatásvizsgálathoz tartozó tevékenység esetén véleményt ad a 

környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről; 
b) a kizárólag az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység esetén 

véleményt ad az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi 
követelményeiről; 

c) a környezeti hatásvizsgálathoz és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 
tevékenység esetén véleményt ad a környezeti hatástanulmány és az egységes 
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről; 

d) ha a konzultációs kérelem változatokat tartalmazott, megnevezi azt vagy azokat a 
változatokat, amellyel kapcsolatosan – megfelelő körülmények között – a létesítést 
lehetségesnek tartja; 

e) ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését vagy egységes környezethasználati 
engedélyezését kizáró ok áll fenn, véleményében ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a 
környezethasználó figyelmét; 

f) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a 
hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad 
véleményt a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati 
engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről. 

3. Környezetvédelmi engedély 

A lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárásaként a hatóság a környezetvédelmi 
engedély megadásáról dönt, vagy a környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet 
elutasítja. 

4. Egységes környezethasználati engedély 

A környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában 
foglalt elérhető legjobb technika-következtetések alapján az egységes környezethasználati 
engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. 

5. Környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezési eljárás 

A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának 
feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi. A környezetvédelmi 
hatóság a felülvizsgálat alapján környezetvédelmi működési engedélyt ad. 

6. Környezetvédelmi működési engedély teljesítményértékelés alapján 

Az érdekelt saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére, tevékenysége környezetre 
gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet és kérelmére azt a környezetvédelmi 
hatóság jóváhagyja és környezetvédelmi működési engedélyt ad. 

7. Felszámolási nyilatkozat, környezeti állapotvizsgálat bírálata, eljárás lefolytatása 

Környezetvédelmi nyilatkozat elbírálására, a környezeti állapotvizsgálatra kötelezésre és 
állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás. 

8. Bírság megfizetésére kötelezés 

Az engedély nélkül, vagy az engedély előírásaitól eltérően végzett tevékenység esetén a 
hatóság bírságot szab ki. Ugyancsak bírságot szab ki környezetveszélyeztetés, illetve 
szennyezés esetén. 

9. Tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása 

Jogerős egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenységet vagy egy 
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részének gyakorlását a környezetvédelmi hatóság határozatában a környezetre gyakorolt hatás 
jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. 

10. Ellenőrzés 

A környezetvédelmi hatóság – a vízvédelmi hatóság bevonásával – az egységes 
környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben a tevékenység 
megkezdését követő évben, azt követően az ellenőrzési kerettervben meghatározott 
gyakorisággal helyszíni ellenőrzést tart. 

 

(2) Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendsz erhez (központi számítógépes adatbázis 
OKIR) kapcsolódó feladat- és hatáskörök  

1. A környezetei alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet alapján: 

egyedi környezetvédelmi azonosító adat (környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ),környezetvédelmi 
területi jel (KTJ) létrehozása kérelemre vagy hivatalból. 

2. a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás (HNYR) vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 
18.) KöM rendelet alapján: a főosztály feladatkörében meghozott határozatok főbb adatainak 
(határozat tárgyának, kiadmányozási dátumának, jogerőre emelkedési dátumának, 
érvényességének stb.) valamint a szakhatósági állásfoglalások főbb adatainak rögzítése. 

 

(3) Egyéb feladat- és hatáskörök  

1. Elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálata építésügyi hatósági 
eljárásokban. 

2. Az alábbi elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági állásfoglalások 
kiadása: Építésügyi eljárások, Vízjogi eljárások, Telepengedélyezési hatósági eljárásokban. 

3. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. §-a alapján az illetékességi területén működő 
egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítmények 
környezetvédelmi ellenőrzési kerettervének elkészítése. 

4. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján az osztály véleményezi a 
települési önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- és 
határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi 
programokat, a területrendezési terveket, a helyi építési szabályzatokat, valamint a 
településrendezési terveket. 

5. Az osztály koordináló szervezeti egység a területfejlesztési koncepciók és programok, 
területrendezési tervek, helyi építésügyi szabályzatok, településrendezési tervek, 
területfejlesztési koncepciók és környezetvédelmi programok véleményezésében. 

6. Éves IPPC ellenőrzési terv készítése. Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, 
kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket. 

7. Az osztály beosztás alapján részt vesz a környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben szabályozott készenlét 
ellátásában. 
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38.§ 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakért ői Osztály feladatai  

 

(1) Elsőfokú hatáskörök  

1. Kármentesítéssel kapcsolatos hatáskörök  

a) Tényfeltárásra kötelezés 

b) Tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására irányuló 
eljárás 

c) Tartós környezeti károsodás tényének megállapítása, ellenőrzése, feljegyeztetése, 
törlése 

d) „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására irányuló eljárás 

e) Szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének 
megítélése 

f) Beavatkozási terv elfogadására irányuló eljárás, beavatkozásra kötelezés 

g) (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló eljárás 

h) Beavatkozás elégtelensége esetén döntés annak folytatásáról, a további tényfeltárás 
elrendelésére kötelezés (beavatkozási záródokumentáció alapján), monitoringra 
kötelezés 

i) Kármentesítés befejezésére (beavatkozási záródokumentáció alapján) 

j) Kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló eljárás 

k) 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2.§ és 3. §: Országos Környezetvédelmi Információs 
Rendszerben a FAVI-MIR és a FAVI-KÁRINFO adatlapok kitöltése kapcsán konzultáció 
az ügyfelekkel, az adatlapok fogadása, minősítése, ellenőrzése, 

l) Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos bírságolási eljárások. 

 

2. Zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos hat áskörök  

a) A környezeti zaj és rezgés elleni védelmi követelmények megállapítására irányuló 
engedélyezési eljárások lefolytatása 

b) Hatósági zajellenőrzések végzése 

c) A stratégiai zajtérképek véleményezése 

d) Szabályozási tervek véleményezése 

e) A megye területén hatósági környezeti zajmérések végzése 

f) Intézkedési tervek véleményezése 

g) Zajbírságolási eljárások lefolytatása 

 

3. Kárelhárítással kapcsolatos hatáskörök  

a) Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása 

b) Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetése, a változásról értesítés 

a) a vízügyi hatóság és a VIZIG részére, ha a jóváhagyott terv a felszíni vizeket; a 
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felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti, 

b) az NPI részére, ha a jóváhagyott terv a természetes élőhelyeket, valamint a vadon 
élő állatokat és növényeket, védett és fokozottan védett fajokat; a Natura 2000 
területeket; országos jelentőségű védett természeti területeket érint. 

c) Az illetékességi területén az üzemi tervekből származó adatok nyilvántartása, továbbá a 
lehetséges szennyező-források felmérése és nyilvántartása, amelyek rendkívüli 
mértékben veszélyeztethetik a térségben a környezeti elemek eredeti állapotát. 

d) Állandó készenlét tartása a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján. A környezetkárosodással 
kapcsolatos bejelentésről azonnali tájékoztatás a VIZIG, a vízügyi hatóság és az NPI 
részére. 

e) A környezetkárosodás felderítése, minősítése természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények, védett és fokozottan védett fajok; a Natura 2000 területek; 
országos jelentőségű védett természeti területek érintettsége esetén. 

f) A bejelentés helyszíni kivizsgálása, valamint a kárelhárításban való részvétel a NPI-al 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények, védett és fokozottan 
védett fajok; a Natura 2000 területek; országos jelentőségű védett természeti területek 
érintettsége esetén. 

 

4. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatáskörök  

a) Engedélyköteles légszennyező források engedélyezése 

b) Hulladékégetés engedélyezése 

c) Bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes 
környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében 
védelmi övezet meghatározása 

d) Ózoncsökkentő program kidolgozása 

e) Levegőminőségi terv készítése, a levegőminőségi terv felülvizsgálata 

f) Levegőminőségi terv végrehajtásának ellenőrzése 

g) Az ellenőrzési időszakra levegőtisztaság-védelmi emisszió és levegőminőségi hatósági 
terv elkészítése 

h) OLM keretében végzett levegőterheltségi szint vizsgálatok figyelemmel kísérése, a 
sürgős hatósági intézkedések megtétele 

i) Légszennyezettség esetén intézkedés kezdeményezése a közlekedési hatóságnál 

j) Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben a LAL és LM adatlapok 
kitöltése kapcsán konzultáció az ügyfelekkel, az adatlapok fogadása, minősítése, 
ellenőrzése, elfogadása 

k) A 26/2014 (III. 25.) VM rendelet hatálya alá tartozó, az üzemeltetésre jogerős 
engedéllyel rendelkező létesítményekről nyilvántartás vezetése és honlapon történő 
közzététele 

l) Nyilvántartás a benzingőz-visszanyerő, véggázkezelő és pontforrásnak minősülő 
véggázkezelő berendezésekről 
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5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskörök  

1. Nem veszélyes hulladék-kereskedelem, -közvetítés, -szállítás, -gyűjtés, -előkezelés, -
tárolás, -hasznosítás, -ártalmatlanítás engedélyezése, kereskedő, közvetítő 
nyilvántartásba vétele 

2. Veszélyes hulladék-kereskedelem, -közvetítés, -szállítás, -gyűjtés, -előkezelés, -tárolás, 
-hasznosítás, -ártalmatlanítás engedélyezése, kereskedő, közvetítő nyilvántartásba 
vétele 

3. Hulladék besorolása hivatalból 

4. Melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolása 

5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezés kiadása 

6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bírság kiszabása 

7. Hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 

8. Hulladékgyűjtő udvar, üzemi gyűjtőhely, hulladéktároló hely, komposztáló telep, 
átrakóállomás, válogatómű, biohulladék-kezelő telepen végzendő tevékenység 
engedélyezése 

9. Hulladéklerakó rekultivációjának, lezárásának, utógondozásának engedélyezése 

10. Hulladéklerakó kategóriájának megállapítása 

11. Ideiglenesen bezárt hulladéklerakó további működtetésének engedélyezése 

12. A hulladékgazdálkodási felügyeleti díj megfizetésének ellenőrzése, nyilvántartása 

13. Veszélyes hulladék keverés engedélyezése 

14. Autóbontó vállalkozások évenkénti hatósági helyszíni ellenőrzése 

15. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben a hulladékkal kapcsolatos 
adatszolgáltatás során konzultáció az ügyfelekkel, éves és negyedéves adatlapok 
fogadása (EHIR), minősítése, elfogadása  

16. A hulladékgazdálkodási engedélyek adatainak rögzítése az EHIR rendszerbe 

17. PCB-t tartalmazó berendezésekkel kapcsolatos bejelentések feldolgozása, 
nyilvántartása 

18. A benyújtott építési hulladék nyilvántartó lapok ellenőrzése, felhasználása 

19. A hulladéklerakók éves bejelentéseinek ellenőrzése, feldolgozása 

 

6. Természetvédelemmel kapcsolatos hatáskörök  

a) Védett természeti területen természetvédelmi engedély kiadása: 

aa) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű 
védett természeti területen az igazgatóság végzi, 

bb) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, 
kaszáláshoz, 

cc) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; 
dd) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a 

megváltoztatásához; 
ee) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, 

fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; 
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ff) nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, 
tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével – 
erdőterületen tűz -gyújtásához; 

gg) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj 
termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; 

hh) horgászathoz; 
ii) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai 

jellegű sporttevékenység folytatásához; 
jj) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek 

végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön 
jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével. 

b) Fokozottan védett természeti területre történő belépés – a jelzett turistautak és tanösvények 
kivételével – a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői véleményének 
figyelembevételével engedélyezése. 

c) Védett növényfajok esetén: 
ca) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtésének 

engedélyezése; 
cb) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus 

kertekbe történő telepítéséhez engedély kiadása; 
cc)  egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való 

átszállításához engedély kiadása; 
cd)  egyedének preparálásához engedély kiadása;  
ce) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához engedély 

kiadása; 
cf) egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez engedély kiadása; 
cg) egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához engedély kiadása; 
ch) természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez engedély kiadása. 

d) Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag bank létrehozásához, védett növényfaj 
gén- és szaporítóanyag bankban történő elhelyezéséhez engedély kiadása. 

e) Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas 
szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez engedély kiadása. 

f) Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának 
megváltoztatásához, kivágásához engedély kiadása 

g) Védett állatfaj esetén: 
ga) állományának szabályozásához; 
gb) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, 

idomításához; 
gc) egyedeinek szaporításához; 
gd) egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához; 
ge) egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 
gf) hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő 

kiegészítéséhez; 
gg) állományai közötti mesterséges géncseréhez; 
gh) egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 
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gi) egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való 
átszállításához; 

gj) egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 
gk) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; 
gl) egyede fészkének áttelepítéséhez; 
gm) egyedének háziasításához, 
gn) állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, 

idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakításához, fenntartásához, 
üzemeltetéséhez engedély kiadása. 

h) Védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása 
esetén az ilyen magatartás tanúsítójának a tevékenység folytatásától történő eltiltása. 

i) A természetben okozott károsodás mértékének megállapítása, tényfeltárási terv és 
záródokumentáció elfogadása, valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos 
beavatkozás elvégzésének szükségességének megállapítása, a beavatkozás megvalósítási 
tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezés, a beavatkozási munkálatok 
ellenőrzésével kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a 
további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való 
befejezéséről, a kármentesítési monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése 
meghozatala. 

j) A különösen és közepesen veszélyes állat tartásának, szaporításának, elidegenítésének, 
megvételének, illetve bemutatásának engedélyezése. 

k) Védetté nyilvánítási eljárás (ingatlannyilvántartási bejegyzés és törlés kezdeményezése). 

l) Vadgazdálkodási berendezések létesítésének engedélyezése védett területen. 

m) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen természetvédelmi 
engedély kiadására irányuló eljárás: 

ma) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakítása; 
mb) a terület helyreállítása, 
mc) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás 

szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, 
facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az 
üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport 
mederfenntartási céllal történő kivágása; 

md) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény 
rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása. 

n) A Natura 2000 gyepterületeken természetvédelmi engedély kiadása: 

na) a nád irtásához, 
nb) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez. 

m) Védett állatfaj kártétele esetén kártalanítás. 

n) Fokozottan védett növény- és állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelése. 

o) Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására vonatkozó 
engedélyezés: 

oa) Éti csiga 
ob) Tokfajok 

p) Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz. 
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q) Nyilatkozat kiadása azzal kapcsolatban, hogy a nyersanyagtermelés nem ellentétes a 
természetvédelmi kijelölést megalapozó célokkal. 

r) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 
egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek kiállítása: 

ra) EU bizonylat kiállítása 
rb) Tenyésztői bizonylat 
rc) Származási igazolás 
rd) CITES nyilvántartás vezetése. 

s) Bírság megfizetésére kötelezés 

Az engedély nélkül, vagy az engedély előírásaitól eltérően végzett tevékenység esetén a 
hatóság bírságot szab ki. Ugyancsak bírságot szab ki környezetveszélyeztetés, illetve 
szennyezés, természetveszélyeztetés, -károsodás esetén. 

t) Tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása 

Jogerős engedély nélkül folytatott tevékenységet vagy egy részének gyakorlását a hatóság 
határozatában a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, 
felfüggesztheti, megtilthatja. 

u) Ellenőrzés  

              Ellenőrzési terv alapján.  

(2) Másodfokú hatáskörök  

1. Zaj- és rezgésvédelemmel, valamint hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskörök 

Az önkormányzati környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági ügyben hozott 
elsőfokú döntése esetén másodfokon a területi környezetvédelmi hatóság jár el. 

2. Természetvédelemmel kapcsolatos hatáskörök 

A települési önkormányzat jegyzője által természetvédelmi hatósági ügyben hozott elsőfokú 
döntés esetén másodfokon a területi természetvédelmi hatóság jár el.. 

 

(3) Egyéb feladat- és hatáskörök  

1. Az osztály szakmai véleményt ad a Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 
eljárásaiban, a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, helyi 
építésügyi szabályzatok, településrendezési tervek, területfejlesztési koncepciók és 
környezetvédelmi programok véleményezéséhez. 

2. Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal 
kapcsolatos ügyeket. 

3. Feladat és hatásköreiben hatósági ellenőrzések lefolytatása. 

4. Feladat és hatáskörében kötelezési és bírságolási eljárások lefolytatása. 

5. Az osztály beosztás alapján részt vesz a környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben szabályozott ügyelet 
ellátásában. 

6. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott 
feladatok teljesítése. (Tartós környezeti károsodás tényének feljegyzése, törlése, változás 
feljegyzése, Natura 2000 területek jogi jelleg feljegyzése stb.) 
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7. Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálata az alábbi eljárásokban: 

a) Erdészeti eljárások (a szakkérdések vizsgálatában egyes kormányhivatalok 
együttműködéséről szóló kormánybiztosi utasítás tartalmazza),  

b) Bányászati eljárások (a szakkérdések vizsgálatában egyes 
kormányhivatalok együttműködéséről szóló kormánybiztosi utasítás 
tartalmazza), 

c) Műszaki biztonsági hatósági eljárások (a szakkérdések vizsgálatában 
egyes kormányhivatalok együttműködéséről szóló kormánybiztosi utasítás 
tartalmazza), 

d) Egyéb sajátos építményekre vonatkozó építési eljárások (a szakkérdések 
vizsgálatában egyes kormányhivatalok együttműködéséről szóló 
kormánybiztosi utasítás tartalmazza), 

e) Villamosenergia-ipari építésügyi eljárások (a szakkérdések vizsgálatában 
egyes kormányhivatalok együttműködéséről szóló kormánybiztosi utasítás 
tartalmazza), 

f) Vadászati eljárások, 

g) Halászati eljárások, 

h) Földhivatali eljárások, 

i) Közlekedési hatósági eljárások, 

j) Régészeti eljárások. 

8. Az alábbi eljárásokban elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági 
állásfoglalások kiadása: 

Hírközlési hatóság eljárások 

Közlekedési hatósági eljárások 

 
 

IV. Fejezet 
A Békéscsabai Járási Hivatal m űködési rendje 

 
1. Cím 

A helyettesítés rendje 
39. § 

 
(1) A Hivatalvezető általános helyettesítését – távolléte vagy akadályoztatása esetén – a 

Hivatalvezető-helyettes látja el. A Hivatalvezetőt és a Hivatalvezető-helyettest együttes távollétük 
vagy akadályoztatásuk esetén a Kormányablak Főosztály vezetője helyettesíti. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állami tisztviselők együttes akadályoztatása vagy távolléte 

esetén a Hivatalvezető a helyettesítést ellátó vezető beosztású állami tisztviselő személyéről 
egyedi írásbeli utasításban rendelkezhet. Az így kijelölt személyt e minőségében megilleti a 
kiadmányozási jog gyakorlása. 

 
(3) A főosztályvezető helyettesítését távolléte, illetve akadályoztatása esetén a főosztályvezető-

helyettes látja el. 
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(4) Az osztályvezető helyettesítését a munkaköri leírásában felhatalmazott, megfelelő végzettségű 
állami tisztviselő látja el. 

 
(5) Az állami tisztviselők, állami ügykezelők és munkavállalók a munkaköri leírásukban 

meghatározottak szerint helyettesítik egymást. A Békéscsabai Járási Hivatal osztályain belül a 
helyettesítés rendjének kialakítása - a főosztályvezető egyetértésével - az osztályvezető 
kötelessége, aki az eseti helyettesítést szóban is elrendelheti. A helyettesítést elrendelő vezetőnek 
minden helyettesítési feladat megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a helyettesítéssel megbízott 
munkatárs rendelkezzen a feladatok ellátásához szükséges átfogó kompetenciával, végzettséggel. 

 
(6) A helyettesítő munkatárs a helyettesített ügyintéző, ügykezelő valamennyi jogkörével felruházható, 

de meghatározott esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az át nem ruházott jogokat a 
helyettesített munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 

 
(7) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy a felelős mindazon jogok gyakorlásáért, 

kötelezettségek teljesítésért, vonatkozó munkaköri feladatok ellátásáért, amelyek vonatkozásában 
a helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítést ellátó személy gyakorolja a 
helyettesített személy nevében annak kiadmányozási jogát. A helyettesítés időtartama alatt a 
helyettesítést ellátó személy a felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, valamint a 
szükséges intézkedések elmulasztásáért. 

 
(8) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) 

Korm. rendeletben foglalt kérelem adatlapon a kormányrendelet 2. §-ban foglalt tényeket a 
Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és a Kormányablak Főosztály vezetőjének egy időben 
történő távolléte esetén a Kormányablak Osztály 1. vezetője köteles jelen lenni és aláírásával 
igazolni. A Kormányablak Osztály 1. vezetője távolléte esetén a vezetői jelenlét és aláírás 2 fő 
kormányablak szakügyintéző együttes jelenlétével és aláírásával történik meg a kérelem 
adatlapon.  

 
(9) A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett intézkedésekről, 

eljárásokról, valamint a kiadmányozott döntésekről a helyettesítő köteles a helyettesített állami 
tisztviselőt (vezetőt, ügyintézőt) tájékoztatni. 

 
(10) A helyettesítés személyi szabályait egyebekben a Békéscsabai Járási Hivatal állami 

tisztviselőinek munkaköri leírásai részletezik. 
 
 

2. Cím 
A munkáltatói jogok gyakorlása 

 
40. §  

 
(1) A Békéscsabai Járási Hivatal állami tisztviselői, valamint munkavállalói feletti munkáltatói 

joggyakorlás rendjére, besorolásaira egyebekben a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, az Áttv., a Kttv., és az Mt. 
rendelkezései az irányadóak.  

 
(2) A hivatalvezető által gyakorolt munkáltatói jogkörök: 

1. Kinevezés, munkaszerződés megkötése, munkakör meghatározása, kinevezés 
módosítása, állami tisztviselői jogviszony/munkaviszony megszüntetése, kirendelés, 
átirányítás. 
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2. Illetmény, munkabér megállapítása, jutalmazás. 
3. Helyettesítés elrendelése, javaslattétel a Kormánymegbízott részére a helyettesítési 

díj mértékére. 
4. Rendkívüli munkavégzés elrendelése, rendelkezés az illetmény kifizetéséről a 

Kormánymegbízottal történő egyeztetést követően. 
5. További jogviszony létesítésének engedélyezése. 
6. Munkarendtől való eltérés engedélyezése. 
7. Fizetés nélküli szabadság engedélyezése. 
8. Fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása. 
9. Szakmai rendezvényeken, értekezleten, továbbképzéseken való részvétel 

engedélyezése. 
10. Összeférhetetlenség elbírálása. 
11. Vezetői tevékenység ellenőrzése. 
12. Saját gépjármű hivatali célú eseti használata. 
13. Teljesítmény-követelmény, teljesítmény-értékelés és minősítés megállapítása a 

hivatalvezető-helyettes, a főosztályvezetők és az ügyrendben főosztályvezetői 
jogköröket ellátó osztályvezetők tekintetében. 

14. Munkaköri leírás meghatározása, aktualizálása. 
15. Munkavégzési feladatok kijelölése. 
16. Szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete, ellenőrzése. 
17. Szabadság kiadása a hivatalvezető-helyettes, a főosztályvezetők és az ügyrendben 

főosztályvezetői jogköröket ellátó osztályvezetők tekintetében. 
18. Javaslattétel a Kormánymegbízott részére anyagi, erkölcsi elismerésre. 
19. Javaslattétel az illetékes Bizottság részére szociális juttatás megállapítására. 

 
(3) A (2) bekezdés 13. 16. és 17. pontjaiban foglalt kiemelt munkáltatói jogköröket az osztályvezetők, 

az általuk vezetett osztály dolgozói felett, átruházott hatáskörben önállóan gyakorolják a 
főosztályvezető szakmai kontrollja mellett.  

 
(4) A (2) bekezdés 14. és 15 pontban meghatározott jogköröket a főosztályvezetők/osztályvezetők 

gyakorolják, úgy hogy a főosztályvezető felelős a főosztály munkatársainak munkaköri leírásának 
Hivatalvezetői aláírásra történő előkészítéséért. 

 
(5) A Földhivatali Osztály, a Foglalkoztatási Osztály, továbbá a főosztályvezetővel nem rendelkező 

főosztály osztályvezetői az adott szervezeti egység vonatkozásában ellátják a (2) bekezdés 13-
17. pontjában meghatározott feladatokat. 

 
3. Cím 

A fegyelmi és kártérítési felel ősségi jogkör gyakorlásának szabályozása 

 
41. § 

 
(1) A fegyelmi jogkör gyakorlására az állami tisztviselői jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek 

vétkes megszegése esetén kerül sor.  
 
(2) A Békéscsabai Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői felett a fegyelmi jogkör gyakorlója 

a Hivatalvezető. Az állami szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésének 
gyanúja esetén az osztályvezető – amennyiben van főosztályvezető, főosztályvezető útján - 
köteles haladéktalanul írásban jelzéssel élni a Hivatalvezető részére. 
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4. Cím 
A Békéscsabai Járási Hivatal munkarendje 

 
42. § 

 
A Békéscsabai Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, 
valamint a munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

 
5.Cím 

Az ügyfélfogadás rendje 

 
43. § 

 
(1) A Békéscsabai Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjét szervezeti egységenként a 3. függelék 

tartalmazza. 
 
(2) A települési ügysegédek ügyfélfogadási helyét és időpontját az 4. függelék tartalmazza.  
 
(3) A Békéscsabai Járási Hivatal Hivatalvezetőjére, hivatalvezető-helyettesére, főosztályvezetőire, 

osztályainak vezetőire a járási hivatal jelen ügyrend 3. függeléke szerinti ügyfélfogadási rend nem 
vonatkozik, a nevezett vezetők – előzetes egyeztetés alapján – munkaidejükben általánosságban 
fogadják ügyfeleiket, partnereiket, vendégeiket. 

 
6.Cím 

A munkavégzés általános szabályai 

 
44. § 

 
(1) A Békéscsabai Járási Hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, az SzMSz, jelen ügyrend, továbbá a belső szabályzatok, vezetői 
utasítások határozzák meg. 

 
(2) A Békéscsabai Járási Hivatal vezető beosztású állami tisztviselői a vezetésük alatt álló szervezeti 

egységek állami tisztviselőit utasíthatják. 
 
(3) A Kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója és a járási hivatalvezető kivételével a 

Kormányhivatal más vezető beosztású állami tisztviselője az irányítása alá nem tartozó járási 
hivatali szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat. 

 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út 

megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt 
akadályoztatott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. 
Ennek megtörténtét vagy amennyiben erre nincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell 
tüntetni és az ügyiratot haladéktalanul más illetékes felettes vezetőhöz kell eljuttatni.  

 
(5) Az utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető irányítása alá nem tartozó szervezeti egység 

állami tisztviselőjének hatósági feladatai ellátására. 
 
(6) Az állami tisztviselők kötelesek munkavégzésük során és azon túl a Magyar Kormánytisztviselői 

Kar Hivatásetikai Kódexében foglalt elvárásnak, magatartásnak megfelelni. 
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V. Fejezet 
A Békéscsabai Járási Hivatalon belüli és azon kívül i együttm űködés, kapcsolattartás 

 
1.Cím 

A Békéscsabai Járási Hivatalon belüli és azon kívül i együttm űködés, kapcsolattartás részletes 
szabályai 

 
45. § 

 
(1) A Békéscsabai Járási Hivatal főosztályai, osztályai tevékenységük során horizontális 

együttműködésre kötelezettek, a Békéscsabai Járási Hivatal a több osztályt érintő feladatok 
végrehajtása esetén is biztosítja a hatékony és szakszerű munkavégzést, ennek érdekében az 
érintett osztályok vezetői folyamatosan tartják a kapcsolatot és együttműködnek a feladat 
egységes szakmai szempontok szerinti megvalósításában, különös tekintettel a hatósági ügyek 
során a szakkérdésben történő gyors együttműködésre.  

 
(2) A feladatkörükbe tartozó, de más főosztályt, osztályt is érintő ügyekben az érdekeltek egymást 

folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért az a szervezeti egység 
vezetője a felelős, amelynek a feladat elvégzése jelen ügyrend értelmében fő szakmai 
feladatkörébe tartozik vagy az, amelyek a Hivatalvezető koordinatív szereppel kijelölt. 

 
(3) A Hivatalvezető a Békéscsabai Járási Hivatal osztályainak vagy a különböző osztályain dolgozó 

állami tisztviselők együttműködését igénylő feladatok elvégzése érdekében – munkacsoport 
létrehozása útján – csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos munkavégzés során az 
állami tisztviselőket kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli. 

 
(4) A főosztályvezetők, osztályvezetők és foglalkoztatottak egyebekben folyamatosan kapcsolatot 

tartanak fent a Békéscsabai Járási Hivatal működésének folyamatos biztosítása céljából. 
 
(5) A Hivatalvezető folyamatos kapcsolatot tart fent és együttműködik a járási hivatal működésének 

biztosítása során a Kormányhivatallal, továbbá más hivatalokkal, szervezetekkel.  
 

 
2. Cím 

A Békéscsabai Járási Hivatal képviselete 
 

46. § 
 

(1) A Békéscsabai Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a Hivatalvezető 
képviseli. A Hivatalvezető akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a helyettesítésre 
vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 
(2) A Békéscsabai Járási Hivatalt a főosztályai, osztályai által ellátott szakterületeket érintő 

kérdésekben az erre – a Hivatalvezető által – felhatalmazott szervezeti egység vezető, illetve 
állami tisztviselő képviseli. 

 
3. Cím 

A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás 
 

47. § 
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A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket a Békés Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottja által a nyilatkozati rendről és a sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárásokról 
kiadott Kormánymegbízotti utasítása tartalmazza.  

 
 

4.Cím 
A Békéscsabai Járási Hivatal tájékoztatási és dönté s-előkészítési fórumai 

 
48. § 

 
(1) A Békéscsabai Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai: 
 

a) Összmunkavállalói értekezlet: az összmunkavállalói értekezleten a Hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a főosztályvezetők, az osztályvezetők, a foglalkoztatottak, illetve a 
Hivatalvezető által esetileg meghívott további személyek vesznek részt. Az értekezletet a 
Hivatalvezető hívja össze szükség esetén. 

 
b) Járási hivatalvezetői értekezlet: a vezetői értekezleten a Hivatalvezető, a hivatalvezető-

helyettes, a főosztályvezető, jelen ügyrendben főosztályvezetői jogköröket ellátó 
osztályvezetők, illetve a Hivatalvezető által meghívottak vesznek részt. A vezetői 
értekezletet a Hivatalvezető hívja össze heti rendszerességgel.   

 
c) Főosztályi szintű értekezlet: a főosztály értekezleten a főosztályvezető, az osztályvezető, és 

az adott főosztály foglalkoztatottjai, illetve a főosztályvezető által esetileg meghívott további 
személyek vesznek részt. Az értekezleten a Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes részt 
vehetnek. Az értekezletet a főosztályvezető hívja össze szükség esetén, de havonta 
legalább egyszer, amelynek időpontjáról értesíti a Hivatalvezetőt.  Az értekezleten 
tárgyaltakról emlékeztető készül. 

 
d) Osztályértekezlet: az osztályértekezleten az osztályvezető, és az adott osztály 

foglalkoztatottjai, illetve az osztályvezető által esetileg meghívott további személyek vesznek 
részt. Az osztályértekezleten a Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes részt vehetnek. Az 
osztályértekezletet az osztályvezető hívja össze szükség esetén, de havonta legalább 
egyszer. Az értekezleten tárgyaltakról emlékeztető készül. 

 
e) Munkacsoport: a Hivatalvezető, a járási hivatal több osztálya feladatkörét érintő eseti feladat 

elvégzésére hivatalvezetői utasítással – a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és 
működésének időtartamát megjelölve – munkacsoportot hozhat létre. 

 
 

VI. Fejezet 
Belső ellenőrzés és vezet ői ellen őrzés 

 
49. § 

 
(1) A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot ellenőrizni. 
 
(2) Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők betartására és a jogszabályok 

rendelkezéseinek betartására. 
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(3) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, illetve a főosztályvezetők és az osztályok vezetői 
kötelesek a hatáskörükbe tartozó, nem általuk kiadmányozott iratok rendszeres, mintavétel-szerű 
ellenőrzésére. 

 
(4) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a járási hivatal főosztályai, osztályai szakmai 

munkájára a Hivatalvezető által kiadott éves ellenőrzési terv és ellenőrzésekre vonatkozó vezetői 
utasítás szerint előzetesen kijelölt és eseti ellenőrzést is végezhet. 

 
(5) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes bármely osztályon keletkezett iratot bekérhet. 
 
(6) Amennyiben a Békéscsabai Járási Hivatal foglalkoztatottai tekintetében az ellenőrzés során 

további intézkedést igénylő szabályszegés állapítható meg, akkor a főosztályvezetők, az 
osztályvezetők a Hivatalvezető felé haladéktalanul javaslatot tesznek ezek megtételére. 

 
(7) Az osztályvezetők az iratok irattárba helyezése engedélyezésekor az ügyviteli szabályok 

betartásával kötelesek eljárni, így kötelesek áttekinteni, hogy az iratban minden elintézésre került-
e, további teendő megtételére nincs-e szükség. 

 
(8) Egyebekben a Békéscsabai Járási Hivatal működése és feladatellátása irányításának, 

felügyeletének ellátása során folyamatos vezetői ellenőrzést biztosít, melynek ellátása során a 
vonatkozó előírásokat az SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a vezetők munkaköri leírása 
tartalmazza. 

 
 
  
 A járási hivatalvezető helyett eljárva: 
 
                                                                                                    Dr. Burai Mihály István 
                                                                                                    hivatalvezető-helyettes                                                         
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Ügyrendjét, annak rendelkezéseit 
megismertem, tudomásul vettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és 
munkaköröm ellátása során betartom, az osztályom munkatársaival megismertetem, betartatom és 
betartását ellenőrzöm: 
 

NÉV, BEOSZTÁS 
MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁSUL 

VÉTEL DÁTUMA  
ALÁÍRÁS  

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. sz. függelék 
 

A Békéscsabai Járási Hivatal szervezeti egységeinek  működési helyei, címei 
 

Járási Hivatalvezet ői Titkárság : 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 

Kormányablak F őosztály : 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 

Hatósági F őosztály 
Hatósági Osztály: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.  
      5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. (köznevelési szakterület) 
      5661 Újkígyós, Petőfi u. 40. (kirendeltség) 
      5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.  
      5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.  
      5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. (kirendeltség) 
      5925 Gerendás, Petőfi u. 2. 
      5675 Telekgerendás, Dózsa u. 13.  
      5624 Doboz, Kossuth tér 3.  
      5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11.  
 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 
 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 
     5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 
 
Népegészségügyi Osztály: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 
 
 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkozt atási Főosztály                
Közlekedési Osztály, Útügyi Osztály: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. 
 
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály: 5600 Békéscsaba Árpád sor 2/6. 
 
Foglalkoztatási Osztály: 5600 Békéscsaba Árpád sor 2/6. 
 
Fogyasztóvédelmi Osztály: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.  
 

 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási F őosztály   

Családtámogatási Osztály  

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.  

   

5600 Békéscsaba, Luther u. 3. (lakástámogatási ügyek) 

 
Egészségbiztosítási Osztály: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3. 

Egészségbiztosítási Ügyfélszolgálati Iroda: 5700 Gyula, Kossuth u. 2.  

 
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3.  

 
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.  

 Foglalkozási rehabilitációs ügyintézés: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

      5520 Szeghalom, Bocskai u. 8. 

      5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. 

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. 

      5630 Békés, Kossuth u. 4.     

      5700 Gyula, Ady Endre u. 8. 

      5720 Sarkad, Szent István tér 7. 

      5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42. 

      5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 



 
Agrárügyi F őosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. 
        5661 Újkígyós, Tormási 603. 
        
Földhivatali Osztály: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 18. 
 
Földművelésügyi Osztály: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34. 
 
Növény- és Talajvédelmi Osztály: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. 
 
Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. 
                                                                               6034 Helvécia, Szabó Sándor-telep 11. 
         6724 Szeged, Pacsirta u. 4/B. 
 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi F őosztály : 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. 



Békéscsabai Járási Hivatal 
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2. számú függelék 

gyenge.norbert
Typewritten text
Gyámügyi és IgazságügyiOsztály



3. függelék 

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE  

BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATAL 

 

Békéscsabai Járási Hivatal  
szervezeti egysége 

 

Hétfő Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  

Agrárügyi F őosztály  

Földm űvelésügyi Osztály  

5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34. 

8.00-12.00 

12.30-16.00 

8.00-12.00 

12.30-16.00 

8.00-12.00 

12.30-16.00 

8.00-12.00 

12.30-16.00 
8.00-12.00 

Agrárügyi F őosztály  

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. 

8.00-12.00 

12.30-16.00 

8.00-12.00 

12.30-16.00 

8.00-12.00 

12.30-16.00 

8.00-12.00 

12.30-16.00 
8.00-12.00 

Agrárügyi F őosztály  

Vetőmag- és Szaporítóanyag- 
felügyeleti Osztály 

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. 

8.00-11.00 

13.00-15.00 

8.00-11.00 

13.00-15.00 

8.00-11.00 

13.00-15.00 

8.00-11.00 

13.00-15.00 
8.00-11.00 

Agrárügyi F őosztály  

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 
 
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. 
 
Békési Ügyfélszolgálat 
 
5630 Békés, Kossuth u. 4. 

 

8.00-12.00 

 

 

 

8.00-12.00 

 

8.00-12.00 

 

8.00-12.00 

 

 

 

8.00-12.00 

 

 

 

8.00-10.00 

 

8.00-12.00 

Agrárügyi F őosztály Földhivatali 
Osztály  

5600 Békéscsaba, Szent István tér 18. 

8.00-15.00 8.00-12.00 8.00-15.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 
 
Családtámogatási Osztály 
Családtámogatási ügyek  
 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. 

8.00-12.00 

13.00-15.00 

8.00-12.00 

13.00-15.00 

8.00-12.00 

13.00-16.00 
8.00-12.00 8.00-12.00 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 
 
Családtámogatási Osztály 
Lakástámogatási ügyek  
 
5600 Békéscsaba, Luther u. 3. 

8.00-17.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-12.00 



3. függelék 

 

Családtámogat ási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Egészségbiztosítási Osztály 

5600 Békéscsaba, Luther u. 3. 

8.00-17.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-12.00 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Egészségbiztosítási ügyfélszolgálati 
Irodája 

5700 Gyula, Kossuth u. 2. 

8.00-17.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-12.00 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási 
Osztály 

5600 Békéscsaba, Luther u. 3. 

8.00-17.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-12.00 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. 

8.00-16.00 - 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-12.00 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés 
 
5630 Békés, Kossuth u. 4.  

- 8.00-12.00 - - - 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés 
 
5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. 

8.00-16.00 - 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-12.00 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés 
 
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

- - - 
Páratlan 

héten  
8.30-15.00 

- 



3. függelék 

 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés  
5700 Gyula, Ady Endre u. 8. 

8.30-15.00 - - - - 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés 
 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42. 

- 8.30-15.00 - - - 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés 
 
5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

- - 8.30-15.00 - - 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés  
5720 Sarkad, Szent István tér 7. 

Páratlan 
héten    

9.00-15.00 
- - - - 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés 
 
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. 

- - - Páros héten 
8.30-15.00 - 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási F őosztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői 
Osztály 

Foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézés 
 
5520 Szeghalom, Bocskai u. 8. 

- - 8.30-15.00 - - 



3. függelék 

 

Hatósági F őosztály Hatósági 
Osztálya 
 
(Szociális és egyéb hatósági ügyek)  
 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-
17. 

8.00-12.00 
12.30-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

Hatósági F őosztály Hatósági 
Osztályának 
Csorvási Kirendeltsége 
 
5920 Csorvás, Rákóczi út 17. 

7.30-12.00 
12.30-16.00 7.30-11.00 13.00-16.00 - 7.30-12.00 

Hatósági F őosztály Hatósági Osztály 
Újkígyósi Kirendeltsége  

5661 Újkígyós, Petőfi út 40. 

8.00-12.00 

12.30-16.00 
- 

8.00-12.00 

12.30-16.00 
8.00-12.00 8.00-12.00 

Hatósági F őosztály Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály  

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-
17. 

8.00-12.00 

12.30-17.00 
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

Hatósági F őosztály Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály Újkígyósi 
Kirendeltsége  

5661 Újkígyós, Petőfi út 40. 

- - 
8.00-12.00 

12.30-16.00 

8.00-12.00 

12.30-16.00 
- 

Hatósági F őosztály Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály Csorvási 
Kirendeltsége  

5920 Csorvás, Rákóczi út 17. 

- 9:00-13:00 - - - 

Foglalkoztatási Osztály  

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6 
8.00-17.00 8.00-12.00 8.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

Hatósági F őosztály Népegészségügyi 
Osztály  

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-
17. 

8.00-12.00 

12.30-17.00 
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

Hatósági F őosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály  

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 

8.30-12.00 
12.30-17.00 - 8.00-12.00 - 8.00-12.00 

Kormányablak  Főosztály  

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-
17. 

7.00-17.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi F őosztály 
 
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. 

8.30-12.00 - 8.30-12.00 
13.00-16.00 - 8.30-12.00 



3. függelék 

 

Műszaki Engedélyezési,  
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály 
Útügyi Osztálya 
 
Járművezető vizsgáztatási és 
utánképzési szakterület 
 
 
Pénzkezelő hely 
 
 
Útügyi szakterület 
 
 
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. 

 
 
 
 
 

8:00-12.00 
13.00-15.00 

 
 

8.00-12.00 
 
 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

 
 
 
 
 

8:00-12.00 
13.00-15.00 

 
 

8.00-12.00 
 
 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

 
 
 
 
 

8:00-12.00 
13.00-15.00 

 
 

8.00-12.00 
 
 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

 
 
 
 
 

8:00-12.00 
 
 
 

8.00-12.00 
 
 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

 
 
 
 
 

8:00-12.00 
 
 
 

8.00-12.00 
 
 

8.00-12.00 

Műszaki Engedélyez ési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály 
Közlekedési Osztálya 
 
Általános ügyfélfogadás 
 
 
Műszaki vizsgálatra bejelentés 
 
 
Műszaki vizsgáztatás 
 
Pénzkezelő hely 
 
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. 

 
 
 
 

8:00-12.00 
13.00-15.00 

 
8.00-12.00 

13.00-15.00 
 
 

7.00-15.00 
 

7.00-15.00 
 

 
 
 
 

8:00-12.00 
13.00-15.00 

 
8.00-12.00 

13.00-15.00 
 
 

7.00-15.00 
 

7.00-15.00 
 

 
 
 
 

8:00-12.00 
13.00-15.00 

 
8.00-12.00 

13.00-15.00 
 

 
7.00-15.00 

 
7.00-15.00 

 
 
 
 
- 
 
 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

 
 

7.00-15.00 
 

7.00-15.00 

 
 
 
 

8:00-12.00 
 
 

8.00-12.00 
 
 
 

7.00-12.00 
 

7.00-12.00 

Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály 
Fogyasztóvédelmi Osztálya 
 
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 
 
(Kormányablakban az ott 
meghatározott ügyfélfogadási 
időben) 

8.00-12.00 - 8.00-12.00 - 8.00-12.00 

Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály 
Foglalkoztatási Osztálya 
 
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 

8.00-17.00 8.00-12.00 8.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály 
Munkavédelmi és Munkaügyi 
Osztálya 
 
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

8.00-12.00 
13.00-15.00 8.00-12.00 

  



4. függelék 
 

AZ ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 

 

BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATAL 

 

Békéscsabai Járási Hivatal  
Települési Ügysegédei 
 

Hétfő Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  

Újkígyós Ügysegéd  

(5661 Újkígyós, Petőfi út 40.,  

06-66-795-278, 06-66-795-279) 

7.30-12.00 
12.30-16.00 

 
7.30-12.00 

12.30-16.00 
7.30-12.00 7.30-12.00 

Szabadkígyós Ügysegéd  

(5712 Szabadkígyós, Kossuth 
Lajos tér 1., 06-66-554-414) 

   13.00-16.00  

Csabaszabadi Ügysegéd  

(5609 Csabaszabadi, Apácai u. 6., 
06-66-248-049) 

  
páros héten 
8.00-8.30 

  

Kétsoprony Ügyseg éd 

(5674 Kétsoprony, Dózsa György 
út 11., 06-66-246-012) 

 
páros héten 
8.30-10.00 

   

Doboz Ügysegéd  

(5624 Doboz, Kossuth tér 3., 06-
66-268-765) 

8.00-12.00     

Csorvás Ügysegéd  

(5920 Csorvás, Rákóczi u. 17., 
06-66-795-166) 

7.30-12.00 
12.30-16.00 

7.30-11.00 13.00-16.00  7.30-12.00 

Telekgerendás Ügysegéd  

(5675 Telekgerendás, Dózsa 
György u. 13., 06-66-482-147) 

  8.00-12.00   

Gerendás Ügysegéd  

(5925 Gerendás, Petőfi u. 2., 06-
66-249-053) 

 
páros héten 
13.30-16.00 

   

  

 



 

13. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 
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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYRENDJE 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Cím 

A Gyomaendr ődi Járási Hivatal adatai 

 

1. § 

 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal alapadatai a következők: 

a) megnevezése:  Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 

b) székhelye:  5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

c) levelezési címe: 5501 Gyomaendrőd, Pf.: 5. 

d) web:   www.bekesijarasok.hu, www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes   

e) elektronikus elérhetősége:  gyomaendrod.jaras@bekes.gov.hu 

f) jogállása:    a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatala 

g) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

841104  Területi általános igazgatási szervek tevékenysége 
 

(2) Illetékesség: a Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékessége Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, 
Gyomaendrőd, Hunya településekre terjed ki. 

 
2. Cím 

Az Ügyrend hatálya 
 

2. § 
 

(1) Az Ügyrend hatálya a Gyomaendrődi Járási Hivatal állami tisztviselőire és munkavállalóira 
(továbbiakban: foglalkoztatottak) terjed ki állami szolgálati jogviszonyuk alapján ellátott feladat- és 
hatáskörük ellátása során. 
 

(2) Az Ügyrendben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, kormányhivatalra vonatkozó 
normatív utasítással (különösen a Szervezeti és Működési Szabályzattal), továbbá a 
Kormányhivatal belső szabályzataiban, illetőleg a Kormánymegbízotti/Főigazgatói utasításokban 
foglaltakkal. 

 
 

3. Cím 
A Gyomaendr ődi Járási Hivatal illetékessége  

 
3. § 

 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal alapfeladatait a Kormányhivatal alapító okirata, jogállását, feladat- 

és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
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szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.), a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet, az SzMSz és egyéb jogszabályok határozzák meg. 

 
(2) A Gyomaendrődi Járási Hivatal illetékességi területén gyakorolja a külön jogszabályban 

meghatározott feladat- és hatáskörét.   
 

4. Cím 
A Gyomaendr ődi Járási Hivatal jogállása 

 
4. § 

 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal nem önálló költségvetési szerv. A Kormánymegbízott közvetlen 

vezetése alatt álló szervezeti egységek, önálló jogállású főosztályok, valamint a járási hivatalok 
egy költségvetési szervet képeznek. Működésük költségeit az Országgyűlés a költségvetési 
törvénynek a kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium 
fejezetében biztosítja. 

 
(2) A Gyomaendrődi Járási Hivatal működésének költségvetését a Kormányhivatal költségvetése 

tartalmazza. 
 

(3) A Khtv. 3. § (1) bekezdése, valamint az SzMSz Mellékletének 2. § (1) bekezdése értelmében a 
Békés Megyei Kormányhivatal a Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti 
egységekből, és járási hivatalokból áll. 

 
(4)  A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek. A járási hivatalt a járási 

hivatalvezető vezeti. A járási hivatalban - jogszabályban meghatározottak szerint - kormányablak 
és okmányiroda működik.  

 
(5) A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. 

  
5. Cím 

A Gyomaendr ődi Járási Hivatal bélyegz ői 
 

5. § 
 

(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal körbélyegzője tartalmazza középen Magyarország címerét, 
körben a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala” szöveget, valamint a 
bélyegző sorszámát. 

(2) A Gyomaendrődi Járási Hivatal 1-36 sorszámmal ellátott körbélyegzővel rendelkezik. 
(3) A Gyomaendrődi Járási Hivatal 1-8 sorszámmal ellátott, a szabványosnál nagyobb körbélyegzővel 

rendelkezik, melyeket a Földhivatali Osztály használ. 
(4) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a járási főállatorvos (osztályvezető), a hatósági állatorvos 

és az élelmiszerbiztonsági felügyelő munkakört betöltő állami tisztviselők bélyegzői. Ezek középen 
Magyarország címerét, körben a „Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala” 
feliratot, alul az egyedi NUTS kódot, valamint legalul a „járási főállatorvos”, „hatósági állatorvos”, 
illetve „élelmiszerbiztonsági felügyelő” feliratot tartalmazzák. 

(5) A Gyomaendrődi Járási Hivatal 1 db NUTS kóddal ellátott járási főállatorvosi, 4 db. NUTS kóddal 
ellátott hatósági állatorvosi, és 4 db. NUTS kóddal ellátott élelmiszerbiztonsági felügyelői 
bélyegzővel rendelkezik, melyeket az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
használ. 

(6) A Gyomaendrődi Járási Hivatal fejbélyegzője téglalap alakú, sorszám nélküli, amelyen a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal elnevezés és az adott osztály levelezési címe szerepel. 
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(7) A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, a hivatali kiadmányok közléséért felelős 
állami tisztviselő jogosultak. 

(8) A Gyomaendrődi Járási Hivatalban használt bélyegzők lenyomatát, azok sorszámait és az egyes 
bélyegzők használatára feljogosított személyeket név szerint a járási hivatal Bélyegző 
Nyilvántartása tartalmazza. 

 
 

6. Cím 
A Gyomaendr ődi Járási Hivatal irányítása, felügyelete 

 
6. § 

 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal jogszabályokban meghatározott szakmai feladatait és hatósági 

jogkörét a hivatalvezető vezetésével látja el. 
(2) A hivatalvezető szakmailag irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztályok szakmai tevékenységét.  
(3) A hivatalvezető szabályozási dokumentumok, módszertani útmutatások, szakmai iránymutatások 

és szakmai ajánlások készítésével segíti az egységes jogalkalmazást.  
(4) A hivatalvezető az osztályok szakmai irányítását a Békés Megyei Kormányhivatal 

közreműködésével végzi. 

 
 

II. FEJEZET 
A GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPITÉSE 

1. Cím 
A Gyomaendr ődi Járási Hivatal vezetése, bels ő munkamegosztása 

 
7. § 

 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal a Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége. 

 
(2) A Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására 

kormányrendeletben kijelölt miniszter által kinevezett járási hivatalvezető, helyettese a Békés 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja által kinevezett járási hivatalvezető-helyettes. 

 
(3) A Járási Hivatal hivatalvezetőjének feladat- és hatáskörei: 

a. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és irányítja a járási 
hivatalt. 

b. A hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben a 
járási hivatalhoz, illetve a hivatalvezetőhöz címzett hatásköröket; a járási hivatal nevében 
kiadmányozási jogot gyakorol, kiadmányozási jogkörét a Kiadmányozási Szabályzatban 
meghatározottak szerint delegálja. 

c. Elkészíti a járási hivatal ügyrendjét, és gondoskodik a járási hivatal foglalkoztatottjainak 
munkaköri leírásainak elkészítéséről. 

d. Meghatározza az ügyrendben – a jogszabályok, az SzMSz, a Kormányhivatal szabályzatai, 
vezetői utasításainak keretei között – a járási hivatal szervezeti felépítését és működésének 
főbb szabályait. 

e. Kezdeményezi a járási hivatal működésének, a foglalkoztatottjai munkavégzéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges intézkedések megtételét. 

f. Az ügyrendben szabályozott szakmai értekezleteket, egyéb egyeztetéseket hív össze az 
irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok 
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt 
szervezeti egységek munkájának irányítása, együttműködése céljából. 
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g. A járási hivatal állami tisztviselői és munkavállalói vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, a szabadságolási ütemterv keretei között engedélyezi a szabadságok igénybevételét, 
és a munkaidőben történő eltávozást. 

h. A Kormányhivatal által elrendelt beszámolók, jelentések elkészítéséről, adatok közléséről 
gondoskodik, végrehajtja a Kormánymegbízott és a Kormányhivatal döntéseit, utasításait. 

i. Részt vesz a Kormányhivatal által megtartott, belső szabályzataiban, utasításaiban, SzMSz-
ben szabályozott értekezleteken, továbbképzéseken, egyeztetéseken. 

j. Gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogkört a járási hivatal foglalkoztatottjai felett 
munkakörük és feladatkörük vonatkozásában. 

k. Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
l. Ellátja az ügyrendben szabályozott feladatait, a járási hivatal működésének szabályozására 

vezetői utasításban rendelkezhet az Ügyrendben megjelöltek szerint. 
 

(4) A járási hivatal hivatalvezető-helyettesének feladatkörei különösen: 
a. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően segíti a hivatalvezetőt a 

járási hivatal vezetésében és irányításában, 
b. Ellátja a hivatalvezető általános helyettesítését. 
c. Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 

feladatai ellátásában. 

d. A Kormányablak Osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  

e. Ellátja mindazon feladatokat, melyeket részére munkaköri leírása és az irányadó jogszabályok 
előírnak. 

 
(5) A járási hivatal szakmai feladatellátását osztályok segítségével látja el, melyeket osztályvezetők 

vezetnek. 
 
(6) A járási hivatalvezető-helyettes egyben a Kormányablak Osztály vezetője is. 
 
(7) A Gyomaendrődi Járási Hivatal foglalkoztatottainak feladatait jelen ügyrend és a vonatkozó 

munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas 
módon - többek között - tartalmazza különösen az adott munkakörben ellátandó feladat jellegét, a 
tevékenységi kört, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó 
sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 
 
 

2. Cím 
A Gyomaendr ődi Járási Hivatal szervezeti felépítése  

8. § 
 

(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatalban az alábbi szervezeti egységek működnek (a szervezeti 
felépítés ábráját a 4. függelék tartalmazza): 

a) Gyomaendrődi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 
   - Dévaványai Kirendeltség 
b) Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 
   - Dévaványai Kirendeltség 
c) Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 
d) Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
e) Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 

3. Cím 

A Gyomaendr ődi Járási Hivatal személyi állománya 
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9. § 

 

A Gyomaendrődi Járási Hivatal létszámadatai besorolás szerint: 

 

ÖSSZESÍTETT LÉTSZÁMADATOK  

                      GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZETŐJE                     1 FŐ 

Hivatalvezető-helyettes/Osztályvezető 5 fő 

Szakügyintéző 34 fő 

Ügyintéző  17 fő  

Ügykezelő 0 fő 

Munkavállaló:   9  fő 

Összesen:   66 fő 

 

10. § 

 

A Gyomaendrődi Járási Hivatal létszámadatai osztályok szerint:      

     Járási Hivatalvezető                                                                           1 fő 

     Hivatalvezető-helyettes/Kormányablak osztályvezető                            1 fő 

a) Gyomaendrődi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya    

  Személyi állomány:  1 fő osztályvezető/hiv. vez hely.  

      11  fő  

b) Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 

  Személyi állomány:  1 fő osztályvezető 

      16 fő 

c) Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 

Személyi állomány:  1 fő osztályvezető 

      18 fő 

d) Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

Személyi állomány:  1 fő osztályvezető 

      6 fő 

e) Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

Személyi állomány:  1 fő osztályvezető 

      9 fő 
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III. FEJEZET 

A GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADAT- É S 

HATÁSKÖRE 

 

1. Cím 

A Kormányablak Osztály feladat- és hatásköre 

 

11. § 

 

(1) Gyomaendrődi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya ellátja 
a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvényben, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvényben az ezek felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
c) a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 
d) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
törvényben, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben, a közúti közlekedési 
előéleti pontrendszerről szóló törvényben és az ezek felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 
e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendeletben, a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendeletben 
meghatározott;  
f) az oktatási igazolványról szóló kormányrendeletben meghatározott; 
g) az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 
h) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott; 
i) a kormányablakokról szóló kormányrendelet mellékleteiben meghatározott; 
j) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott; 
k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához vagy 
kormányablakhoz telepített feladatokat.  

 
(2) A Kormányablak Osztály részletes feladatait, valamint a munkafolyamatok leírását a 
foglalkoztatottak munkaköri leírásai tartalmazzák. 

  
(3) Okmányirodai ügyekben a Dévaványán, illetve Ecsegfalván állandó lakóhellyel – ennek hiányában 

tartózkodási hellyel (székhellyel) – rendelkező ügyfelek esetében a hivatalból indult eljárást a 
Dévaványai Kormányablak; Gyomaendrődön, Csárdaszálláson, illetve Hunyán állandó lakóhellyel 
– ennek hiányában tartózkodási hellyel (székhellyel) – rendelkező ügyfelek esetében a 
Gyomaendrődi Kormányablak folytatja le. 
 

(4) A Kormányablak Osztály munkakörei: - osztályvezető 
    - kormányablak szakügyintéző 
    - kormányablak ügyintéző 
    - roma referens 
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(5) A Kormányablak Osztály vezetőjének feladatkörei különösen: 
a. Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezeti egység feladatkörére vonatkozó jogszabályokat 

illetve azok változásait. 
b. Részt vesz a járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben, a Hivatalvezető szakmai irányítási 

feladatainak ellátásában. 
c. Szervezi, vezeti, összehangolja a szervezeti egység szakmai tevékenységét. 
d. Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó 

első fokú ügyek jogszerű, szakszerű, kulturált és határidőn belül történő intézéséről.  
e. Felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért a szervezeti egység 

feladatköréhez igazodóan. 
f. A Hivatalvezetőnél kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges intézkedések megtételét. 
g. Ellenőrzi a Gyomaendrődi Járási Hivatal Kirendeltségén ellátott feladatok végrehajtását. 
h. Kormányablak szakügyintézőkre és ügyintézőkre szignálja a szervezeti egység feladatkörébe 

tartozó ügyekben keletkezett iratokat.  
i. Ellátja a Kiadmányozási Szabályzatban meghatározott kiadmányozási feladatokat. 
j. Elkészíti a szervezeti egységben dolgozó foglalkoztatottak munkakörének leírását, 

gondoskodik azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról. 
k. Gondoskodik a szabadságok ütemezéséről, kiadásáról, illetve a szabadságolások nyomon 

követéséről és a megfelelő helyettesítésről a szervezeti egység foglalkoztatottjainál. 
l. Rendszeresen tájékoztatja a hivatalvezetőt a szervezeti egység által ellátott szakmai 

tevékenységre vonatkozóan. 
m. Együttműködik a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőivel, foglalkoztatottjaival.  
n. Gondoskodik a vonatkozó jogszabályok, az Ügyrend, az SzMSz, továbbá a Kormányhivatal és 

a Gyomaendrődi Járási Hivatal szabályzataiban, vezetői utasításaiban foglalt rendelkezések 
betartásáról. 

 
(6) A Kormányablak Osztály kormányablak ügyintézőinek és kormányablak szakügyintézőinek 

feladatkörei különösen: 
a. Az ügyintézői tevékenységének a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek megfelelően 

az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerinti végzése. Munkáját a 
jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelményeinek megfelelően látja el.  

b. Biztosítja az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az ügyintézési 
határidők betartását. 

c. Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezetek és 
szakmai anyagok véleményezését. 

d. Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának végrehajtásáról. 
e. A szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt a 

kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  
f. Előkészíti a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, és rá szignált intézkedéseket, 

döntéseket, illetve foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 
g. Jelzi a szervezeti egység vezetőnek, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében 

főhatóság megkeresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak. 
h. Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésben, továbbképzésben. 
i. Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célból 

adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
j. Az POSZEIDON ügyirat-kezelési program használatával ellátja az ügyiratkezeléssel 

összefüggő ügyirat-kezelési feladatokat. 
k. Integrált ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 

 
(7) A Kormányablak Osztály roma referensének feladatkörei különösen: 

a.  Kapcsolattartó, közvetítő szerep betöltése az államigazgatás szervezeti rendszere és a roma 
nemzetiségű állampolgárok között.  
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b. Felettese utasítása alapján eseti jelleggel segít a járási hivatal állami tisztviselőinek az 
ügykezelési feladataik ellátásban. 

 
2. Cím 

A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat - és hatásköre 
 

12. § 
 

(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya ellátja azon hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási 
hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki, így különösen 

a) a menedékjogról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott idegenrendészeti feladatokat; 
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben meghatározott szociális hatósági feladatokat; 
c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
szabálysértési hatósági feladatokat; 
d) a magyar állampolgárságról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatokat; 
e) a Gyomaendrődi Járási Hivatal működésével kapcsolatos titkársági és egyes funkcionális 
feladatokat; 
f) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban 
meghatározott, a járási hivatal, illetve a hivatalvezető feladat- és hatáskörét érintő feladatokat; 
g) általános igazgatási feladatokat lát el; 
h) ellátja a jogi segítségnyújtás és az áldozatsegítéssel összefüggő hatósági feladatokat;  
i) ellátja az oktatásüggyel összefüggő, hatáskörébe utalt feladatokat. 
j) ellátja a fogyasztóvédelemmel összefüggő, hatáskörébe utalt feladatokat. 
 

(2) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály részletes feladatait, valamint a munkafolyamatok 
leírását a foglalkoztatottak munkaköri leírásai tartalmazzák. 

 
(3) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkakörei:  - osztályvezető 

 - gyámügyi szakügyintéző 
 - hatósági szakügyintéző 
 - szociális szakügyintéző 
 - szabálysértési szakügyintéző 
 - oktatási hatósági szakügyintéző 
 - informatikai ügyintéző 
 - titkársági ügyintéző 
 - igazgatási ügyintéző 
 

(4) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője az alábbi feladatokat látja el: 
a) A jogszabályokban és a felettes vezetői által meghatározottak szerint beszámolót, 

jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
b) Ellátja a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat. 
c) Szervezi és ellenőrzi az osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését.  
d) Kezdeményezi a Járási Hivatal vezetőjénél a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

biztosításához szükséges intézkedések megtételét. 
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e) Részt vesz a szakmai irányítószervek által szervezett, valamint a járási hivatalvezetői 
értekezleten, továbbképzéseken 

f) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezeti egység feladatkörére vonatkozó jogszabályokat 
illetve azok változásait. 

g) Részt vesz a járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben, a Hivatalvezető szakmai irányítási 
feladatainak ellátásában. 

h) Szervezi, vezeti, összehangolja a szervezeti egység szakmai tevékenységét. 
i) Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó 

első fokú ügyek jogszerű, szakszerű, kulturált és határidőn belül történő intézéséről.  
j) Felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért a szervezeti egység 

feladatköréhez igazodóan. 
k) Ellenőrzi a Gyomaendrődi Járási Hivatal Kirendeltségén ellátott feladatok végrehajtását. 
l) Ügyintézőkre szignálja a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett 

iratokat.  
m) Ellátja a Kiadmányozási Szabályzatban meghatározott kiadmányozási feladatokat. 
n) Elkészíti a szervezeti egységben dolgozó munkavállalók munkakörének leírását, gondoskodik 

azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról. 
o) Gondoskodik a szabadságok ütemezéséről, kiadásáról, illetve a szabadságolások nyomon 

követéséről és a megfelelő helyettesítésről a szervezeti egység foglalkoztatottjainál. 
p) Rendszeresen tájékoztatja a Hivatalvezetőt és helyettesét a szervezeti egység által ellátott 

szakmai tevékenységre vonatkozóan. 
q) Együttműködik a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőivel, munkavállalóival.  
r) Gondoskodik a vonatkozó jogszabályok, az Ügyrend, az SzMSz, továbbá a Kormányhivatal és 

a Gyomaendrődi Járási Hivatal szabályzataiban, vezetői utasításaiban foglalt rendelkezések 
betartásáról. 
 

(5) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály hatósági szakügyintézője, szociális 
szakügyintézője, szabálysértési szakügyintézője, oktatási hatósági szakügyintézője, informatikai 
ügyintézője, titkársági ügyintézője és igazgatási ügyintézője az alábbi feladatokat látja el: 

a) Az ügyintézői tevékenységének a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek megfelelően 
az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerinti végzése. Munkáját a 
jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelményeinek megfelelően látja el.  

b) Biztosítja az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az ügyintézési 
határidők betartását. 

c) Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezetek és 
szakmai anyagok véleményezését. 

d) Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának végrehajtásáról. 
e) A szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt a 

kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  
f) Előkészíti a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, és rá szignált intézkedéseket, 

döntéseket, illetve foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 
g) Jelzi a szervezeti egység vezetőnek, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében 

főhatóság megkeresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak. 
h) Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésben, továbbképzésben. 
i) Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célból 

adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
j) Az POSZEIDON ügyirat-kezelési program használatával ellátja az ügyiratkezeléssel 

összefüggő ügyirat-kezelési feladatokat. 
 

(6) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály gyámügyi szakügyintézője az alábbi feladatokat 
látja el: 

a) Az ügyintéző állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek 
megfelelően az ügyrendben, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi. 
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b) A feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti és azt a kiadmányozási 
jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  

c) A feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat vezeti. 
d) Felelős az eljárási határidők pontos betartásáért. 
e) Folyamatosan figyelemmel kíséri a járási hivatal mint gyámügyi hatóság feladat- és 

hatáskörére vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait és a szerint felülvizsgálja az 
által használt iratmintákat. 

f) Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat és abból statisztikai célból 
adatszolgáltatási feladatot lát el. 

g) Az POSZEIDON ügyirat-kezelési program használatával ellátja az ügyiratkezeléssel 
összefüggő ügyirat-kezelési feladatokat. 

 
 

3. Cím 
A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre 

 
13. § 

Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok 
 

(1) Koordinációs feladatai tekintetében:  

1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.  

2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Békés Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, 
rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felé. 

3. Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 

4. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.  

5. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, települési 
önkormányzatokkal. 

6. Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 

7. Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 

8. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe 
tartozó tájékoztatáskéréseket. 

9. Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő szervezeti 
egységekkel, a felettes szervekkel. 

10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 
megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának 
feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására jogosult 
szervezeti egységét közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, 
elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés). 

 
(2) A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében: 

1. Fogadja és továbbítja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére a 
foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket. 
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2. Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a 
munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 
országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 
ország területére. 

3. Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel kapcsolatos 
feladatokat.  
 

(3) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 
szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 
megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 
megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. 
Számfejtési ütemterv alapján elvégzi a megállapított járadék, segély, költségtérítés pénzügyi 
feladását az Integrált Rendszerben. 

2. Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi. 

3. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály az ügy 
összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon 
eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály számára. 

4.  A járási hivatal a saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások tekintetében 
méltányossági jogkört gyakorol. 

5. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés 
és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. 

6. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására 
kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

7. Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 

8. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 

9. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat. 

10. Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket. 

11. Ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren 
történő közzétételével kapcsolatos feladatokat. 

 
(4)  Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

1. A Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat. 

2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, az uniós munkavállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik az uniós 
munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 
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egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról. 

3. Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával 
kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, valamint magyarországi 
munkavállalásának engedélyezésére irányuló eljárásokban a közvetítői nyilatkozat 
előkészítéséhez szükséges feladatokat ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot. 

4.  A bejelentési kötelezettség alá eső külföldi állampolgárok foglalkoztatásának regisztrációjával 
kapcsolatos iratokat kiadja. 

 

(5) Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

1. Munkaközvetítést végez. 

2. Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket. 

4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 
munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a 
foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat. 

5. A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására. 

6. Információt nyújt, tanácsadást végez. 

7. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 

8. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, 
éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít.   

9. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében. 

10. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 
(6) Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat. 

2. Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból. 

3. Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 

4. Információt nyújt, tanácsadást végez. 

5. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 

6. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi 
önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel. 

7. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. 

8. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist.  
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9. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 
szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 

 
14.§ 

Munkaer ő-piaci és pénzügyi feladatok 
 
(1) Koordinációs feladatai tekintetében:  

1. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási 
feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztály részére. 

2. Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 

3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.  

4. Segíti a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályának 
program-tervező munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, ahhoz 
szükséges szakmai információkat.  

5. Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 

6. Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 

7. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó 
tájékoztatáskéréseket. 

8. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 
felettes szervekkel. 

9. Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.  

10. Működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket. 
11. A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést készít 

(negyedéves, éves prognózisok) 
12. Partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít. 

 
(2) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

1. Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos 
hatósági feladatokat. (döntésekről szóló értesítő levelek, a támogatások elutasításával 
kapcsolatos dokumentumok, a támogatások megállapítására, módosítására vonatkozó 
hatósági szerződések megkötése) 

2. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés 
és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. 

3. Ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 

4. A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi 
rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a Foglalkoztatási Osztály 
együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló 
munkaerőpiaci információkról. 

5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály az ügy 
összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon 
eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály számára. 
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6.  A járási hivatal a saját hatáskörben nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatások 
tekintetében méltányossági jogkört gyakorol. 

7. Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 

8. Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

9. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.  

 
(3) Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat. 

2. Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában. 

3. Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

4. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó pénzügyi 
feladatokat. 

5. Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 
hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 

a) Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a 
kérelemben foglalt adatok valódiságát. 

b) Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a feladatkörébe tartozó 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan. 

c) Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

d) Dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 

6. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

7. Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak 
teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti 
teljesítését. 

8. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 
9. Rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a 

közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 
rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról.  

 
15. § 

Európai uniós és nemzetközi feladatok 
 

(1) Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében ellátja a 13. § (2) 
bekezdésének 1-6. pontjában foglalt egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatokat.  
 
(2) A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást 
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előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja. 
d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatókkal. 
e) Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket 

folyamatosan nyomon követi, motiválja. 
f) A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket 

folyamatosan feltárja. 
g) Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 
h) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  
i) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
j) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

k) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
m) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
(3) A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat 
elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 
vonásában. 

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
e) A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
f) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a 

monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

g) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

h) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
i) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

j) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
k) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l) Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
(4)  A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
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a) A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges 

tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az 
ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó megállapodásokat, 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. 
d) A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart és 

együttműködik. 
e) Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek utalását 

kezdeményezi. 
f) A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  
g) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 
h) A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges bizonylatokat 

elkészíti, majd a központ felé továbbítja. 
i) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
j) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
k) Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
(5)  A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 
képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a) A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a 
kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja. 

b) A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és 
nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az 
elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és 
visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 

c) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel. 
d) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a 

monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

e) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

f) A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz kapcsolódó 
dokumentációt. 

g) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 
helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

h) A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket képzéshez 
kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 

i) Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és egyéb 
munkáltatók tekintetében egyaránt. 

j) Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program sikeres 
megvalósítása érdekében. 

 
(6)  A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések és a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 helyi foglalkoztatási 
együttműködések programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
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a) A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 

szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 
feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b) A programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c) Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 
vonásában. 

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
e) Együttműködik a járási és megyei szintű paktumirodával, a konzorciumi partnerek munkaerő-

piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival. 
f) A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
g) A fenti programokba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programokba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

h) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

i) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
j) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

k) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
m) Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
 
(7) A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felkérése alapján közreműködik az Uniós 
forrásból finanszírozott egyéb projektek megvalósításában. 
 

16.§ 
Az osztályvezet ő feladatköre 

 
(1) Az osztályvezető 

1. Irányítja és koordinálja a munkatársak munkáját. 

2. A feladatok ellátásához szükséges – rendelkezésre álló – szakmai segédleteket, 
jogszabályokat, utasításokat és szabályzatokat a munkatársak rendelkezésére bocsátja. 

3. A rendelkezésére álló, a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást folyamatosan biztosítja. 

4. Ellátja a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzési feladatokat. 

5. A kiadott feladatokról beszámoltat, az elvégzett munkát szakmailag értékeli, minősíti. 

6. A munkavégzés során felmerülő szakmai és munkafegyelmi hiányosságokat kiküszöbölteti. 

7. Gondoskodik a zavartalan munkamenethez szükséges technikai, tárgyi eszközök 
biztosításáról. 

8. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a 
Foglalkoztatási Osztály munkáját, és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 

9. Dönt a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe utalt ügyekben, illetve gyakorolja mindazon 
ügyekben a kiadmányozási jogot, amelyek tekintetében felhatalmazást kapott. 
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10. Közreműködik a Foglalkoztatási Osztályon dolgozó  állami tisztviselők feladatainak 
megszervezésében. 

11. Gondoskodik a feladatoknak a Foglalkoztatási Osztály dolgozói közötti arányos elosztásáról, a 
beérkezett ügyiratok érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők 
betartásáról, a munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók helyettesítésének 
megszervezéséről.  

12. Részt vesz a szakmai irányítószervek által szervezett, valamint a járási hivatal vezetői 
értekezletein, továbbképzéseken. 

13. Az osztályvezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

17.§ 
Az aktív eszköz szakügyintéz ő, a foglalkoztatási szakügyintéz ő és a munkaer őpiaci 

szakügyintéz ő feladatai 
 

(1) Az aktív eszköz szakügyintéző, a foglalkoztatási szakügyintéző és a munkaerőpiaci szakügyintéző 
(továbbiakban a három kategória együttesen: foglalkoztatási szakügyintéző)  

1. Végzi a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítését, a végrehajtás szervezését. 

2. A munkaköri leírás alapján – figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők 
betartására – a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a 
hivatalos levelezést önállóan kiadmányozásra előkészíti, az irattári példányokat leszignálja. 

 
3. A feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, 

valamint az ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, 
írásba foglalja a vizsgálatok megállapításait és irányt mutat a hibák kijavításához. 

 
4. Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és egységes szemlélet szerint alkalmazza a 

Foglalkoztatási Osztály feladatkörét, illetve a munkakörét meghatározó jogszabályokat, és 
közjogi szervezetszabályozó eszközöket. 

5. A feladatkörébe tartozó ügyekben – az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása 
érdekében – szükség esetén a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály szakmai 
véleményét kéri a járási hivatalvezető útján a jogszabályok egységes értelmezéséhez és 
alkalmazásához. 

6. A munkaköri leírásában meghatározottak szerint más ügyintéző távolléte esetén helyettesítési 
feladatokat lát el. 

7. A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 
tevékenységet végez. 

8. A foglalkoztatási szakügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

18.§ 
Az osztályvezet ő és a foglalkoztatási szakügyintéz ők közös feladata 

 
(1) Az osztályvezető és a foglalkoztatási szakügyintézők közös feladata: 

1. A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős az állami 
foglalkoztatási szervezet és a Foglalkoztatási Osztály állandó és időszakos célkitűzéseinek 
megvalósításáért, munkaköri feladatainak ellátásáért. 

2. Munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, a 
Foglalkoztatási Osztály munka- és egyéb terveiben meghatározottak szerint és azokat 
betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni. 
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3. Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt 
esetben hivatalból eljárást kezdeményezni. 

4. Köteles alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és 
folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat. 

5. Köteles naprakészen tájékozódni a Foglalkoztatási Osztályt, illetve munkakörét érintő 
jogszabályokról, megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó 
tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására. 

6. Köteles közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, valamint a szakmai 
irányító szervek által meghatározott határidős feladatok elkészítésében. 

7. Köteles részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben. 
 
(2) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben 
ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- és fölérendeltségi 
viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos 
előírásokat és a helyettesítés, valamint kapcsolattartás rendjét.    
 

4. Cím 
A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköre 

 
19.§ 

A Földhivatali Osztály tevékenységi köre 

(1) A Földhivatali Osztály –ellátja az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó, a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm.rendeletben és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. 
(XII.2) Korm.rendeletben, és egyéb jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami 
feladatokat. Ehhez a körhöz tartozik a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-
nyilvántartás, a földértékelés és földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak 
végrehajtása, a kezelt adatok hatósági szolgáltatása. A földügyi szakigazgatási feladatokat, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, első fokon a Földhivatali Osztály látja el. 

(2) A Földhivatali Osztály az (1) bekezdésben meghatározott illetékességi területen – telekalakítási 
hatóságként jogszabályban meghatározott körben – eljár telekalakítási ügyekben, illetve 
jogszabályban meghatározott ügyekben más hatóság eljárásában szakhatóságként működik 
közre. 

(3) A Földhivatali Osztály illetékességi területén első fokú hatósági jogkörébe tartozó feladatok a 
következők: 

a) A Földhivatali Osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

1. Jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú 
hatósági ügyekben; 

2. Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 
változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 

3. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 

4. Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 
területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály részére továbbítja a jogerős engedélyező 
határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt 
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földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási 
kötelezettségének végrehajtásáról; 

5. Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 

6. Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében; 

7. Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 

8. Illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 
termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

9. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

10. Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 

11. Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a 
jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 

12. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 

b) A Földhivatali Osztály az egyéb feladatai tekintetében különösen: 

1. Végrehajtja 

a) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 
kapcsolatos földhivatali feladatokat,  

b) a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; 

2. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 
részeiről; 

3. Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
járási földhivatali feladatokat.  

4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal együttműködve ellenőrzi a 
számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének 
jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

5. A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 
földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 

6. Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat; 

7. Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és 
azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 

8. Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében; 

9. Ellátja az új felméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

10. Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 

11. A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; 

12. Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
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minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot 
szolgáltat; 

13. A numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 
feladatokat; 

14. Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt 
vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-
nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

15. Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 
térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

16. A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

17. Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 

18. Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 
térképtárat működtet; 

19. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 
végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

20. Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges 
intézkedéseket; 

21. Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

22. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

23. A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

24. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

25. Határszemle ellenőrzéseket folytat, amelyről minden évben írásban beszámolót készít és azt 
felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak; 

26. Lefolytatja a tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárást; 

27. Vezeti a földművesek és mezőgazdasági termelőszövetkezetek és üzemközpontok 
nyilvántartását. 

28. Ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, alkalmazza az ezzel kapcsolatos 
jogkövetkezményeket. 

29.  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott esetekben 
jóváhagyja a földhasználatára irányuló szerződéseket. 

30. A Földhivatali Osztály a Kormányhivatal vállalkozási tevékenységének keretein belül, – a 
jogszabályokban és a Kormányhivatal szabályzatában meghatározott körben, mértékben és 
módon – a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével, megrendelők részére, 
alaptevékenységén kívüli, szabad kapacitásának kihasználását célzó tevékenységeket is (pl.: 
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sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység, ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, 
adatfeldolgozási tevékenység) végezhet. 

31. Ellátja a családi gazdaságokkal összefüggő, jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.  

32. Ellátja a mezőőrök működésével összefüggő, hatáskörébe utalt feladatokat. 

33. Elvégzi a jogszabály által a járási hivatal hatáskörébe utalt, az őstermelői igazolvány 
használata jogszerűségének ellenőrzésére vonatkozó feladatokat. 

 

20. § 
A Földhivatali Osztály vezet ője 

 
(1) Az osztályvezető képviseli a Földhivatali Osztályt. Feladatai ellátásának körébe tartozik többek 

között: 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztálytól kapott szakmai iránymutatás alapján – vezeti és 
irányítja a Földhivatali Osztály munkáját, és felelős Földhivatali Osztály feladatainak 
ellátásáért, 

b) dönt a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben, 
c) a jogszabályokban, normatív utasításokban, és a felettes vezető által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl, 
d) gyakorolja a járási hivatalhoz, mint ingatlanügyi vagy telekalakítási hatósághoz, illetve 

mezőgazdasági igazgatási szervhez címzett hatásköröket, 
e) felelős a hatósági tevékenység koordinálásáért, az ügyek gyors, szakszerű és kulturált 

intézéséért, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését, 
f) irányítja, szervezi és összehangolja az ügyfelekkel történő kapcsolattartást, illetve más 

hatóságokkal, szervekkel történő együttműködést. Elősegíti a külső és belső információ-
ellátást és áramlást, 

g) figyelemmel kíséri a munkavégzés személyi, dologi és technikai feltételeinek alakulását – 
szükség esetén –, javaslatot tesz javításukra, 

h) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét a Járási Hivatalvezető felé, 

i) javaslatot tesz az állami tisztviselők képzésére, továbbképzésére, szervezi az igazgatási 
munka korszerűsítését, 

j) ellátja a munkavédelemmel, tűzvédelemmel, illetve az egészséges munkahelyi környezet 
biztosításával kapcsolatos, reá háruló teendőket, 

k) feladatai ellátásáról, illetve a Földhivatali Osztály munkájáról beszámol az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztálynak.  

 

 

 

21. § 
A Földhivatali Osztály állami tisztvisel ői 

 

(1) A Földhivatali Osztály feladat- és hatásköreit állami tisztviselők látják el, illetve gyakorolják. 

(2) Az állami tisztviselők feladataik ellátása során, minden esetben kötelesek: 

a) a törvényességet betartani, és 
b) az állampolgári jogok érvényesülését elősegíteni. 

(3) Jogalkalmazói tevékenységük során törekedniük kell: 
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a) az anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására, 
b) a hatékony, ügyfélbarát és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidő betartására,  
c) az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belül történő 

egyszerűsítésére, 
d) az ügyfelek – szóbeli és írásbeli – kulturált felvilágosítására, 
e) a gyakrabban előforduló hatósági ügyekben az ügyfelek ügyintézési felkészültségét, 

tájékoztatását elősegítő információs anyagok, tájékoztatók, szórólapok, irat- és 
nyomtatványminták biztosítására. 

(4) A Földhivatali Osztály valamennyi állami tisztviselője köteles: 

a) az ügyeket, ügyiratokat a jogszabályokban, az SzMSz-ben, más szabályzatokban, illetve a 
Kormánymegbízott utasításaiban előírtak szerint – figyelembe véve az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály adott ügyre, ügytípusra, vagy ügycsoportra vonatkozó 
szakmai álláspontját is – intézni, kezelni, 

b) a feladat ellátása során más szervezeti egységgel, külső szervvel, hatósággal, 
szakhatósággal, társszervvel, másik ügyintézővel és az ügyféllel együttműködni és 
egyeztetni, illetve az egyeztetés tényét szükség szerint dokumentálni, 

c) a munkaköri leírásában a munkaköréhez rendelt és az egyéni feladatait a legjobb tudása 
szerint ellátni, 

d) a jogszabályokat, a hivatal szabályzatait megtartani, betartani, a rábízott vagy az általa 
használt eszközöket rendeltetésszerűen használni és védelmezni. Magatartásával 
hivatalon belül és azon kívül is hozzájárulni a járási hivatal jó hírnevének megőrzéséhez, 
illetve növeléséhez, 

e) feladatait önállóan és szakszerűen végrehajtani a jogszabályok, a hivatali feletteseitől 
kapott utasítások alapján, az ügyviteli szabályok megtartásával, 

f) szakmai tudását rendszeresen gazdagítani, a munkaterületére vonatkozó képzésben, 
továbbképzésben az erre vonatkozó jogszabályok szerint részt venni 

g) a Kormányhivatal és a Járási Hivatal szabályzataiban foglalt kötelezettségeket betartani, 
h) a hivatalok elhelyezésére szolgáló épületeket, épületrészeket, helyiségeket, valamint a 

napi munkavégzésre szolgáló gépjárműveket, berendezéseket, gépeket, 
számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket, földmérő műszereket a saját és mások 
testi épségét nem veszélyeztető módon, rendeltetésszerűen használni, 

i) a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, valamint a dohányzás rendjét betartani. 

(5) Az állami tisztviselők munkavégzésük során a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, 
szabályzatokban, a jelen ügyrendben, illetve vezetői intézkedésekben és utasításokban 
foglaltak betartásáért, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott feladatok szakszerű és 
határidőben történő ellátásáért munkajogi, fegyelmi, kártérítési, illetve büntetőjogi felelősséggel 
tartoznak. 

(6) Munkakörök a Földhivatali Osztályban 

a) A Földhivatali Osztályban az állami tisztviselők feladataikat az alábbi munkakörökben látják, 
illetve láthatják el: 

- osztályvezető; 
- ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző; 
- ingatlan-nyilvántartási ügyintéző; 
- földmérési szakügyintéző; 
- földügyi szakügyintéző; 
- földhasználati nyilvántartási szakügyintéző; 
- földhasználati nyilvántartási ügyintéző; 
- földhivatali ügyintéző 
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b) A Földhivatali Osztály részletes feladatait, valamint a munkafolyamatok leírását a 
foglalkoztatottak munkaköri leírásai tartalmazzák. 

c) A hatékonyabb munkaszervezés, illetve erőforrás kihasználás érdekében, egyes állami 
tisztviselők esetében a munkaköréhez rendelt feladatok kibővíthetők, akár más szakterülethez 
tartozó részfeladatokkal is („kapcsolt munkakör”). Ezeket a kapcsolt részfeladatokat az állami 
tisztviselő munkaköri leírásában az egyéni feladatai között kell szerepeltetni. 

 

 
5. Cím 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi O sztály feladat- és hatásköre 
 
 

22. § 
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi O sztály feladat- és hatásköre 

 

 
(1) A Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatáskörét és illetékességi területét a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet és az egyes szakmai jogszabályok határozzák meg. 
 
a) Az állattartó köteles bejelentése alapján: 

1. Nyilvántartja és ellenőrzi az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben az 
állatok tartását, tartási helyét, jelölését és mozgatását;  
2. Állat megbetegedése vagy annak gyanúja esetén járványügyi intézkedéseket rendel el; 

 
b) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint 
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi vagy 
nyilvántartásba veszi: 

1. járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 
fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket; 
2. az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint 
dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről; 
3. az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 
kezelését, felhasználását, további feldolgozását; 

 
c) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi: 

1. az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 
állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 
2. állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 
takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás során 
használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 
3. az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint 
állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 
4. a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
5. az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 
forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 
6. az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 
állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
7. a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 
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8. a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését; 
9. az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt 
és a szállítóeszközt. 

 
d)  Állat-egészségügyi feladatainak keretében: 

1. az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a 
szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és 
kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot; 
2. igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét; 
3. szakhatóságként részt vesz az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban. 

 
e) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, 
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint  

1. engedélyezi a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány 
forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását. 
2. nyilvántartásba veszi az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-
vállalkozási létesítményt. 

 
f) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében ellenőrzi: 

1. a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 
járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, 
nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a takarmányjelölési 
előírások betartását; 
2. a takarmányok felhasználását és szállítását; 
3. a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget; 
4. a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 
5. a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 

 
g) Élelmiszer-, illetve takarmány-vállalkozások működési engedélyének kiadásáról, visszavonásáról 
vagy módosításáról nyilvántartást vezet. 
 
h) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján engedélyezi a 
kedvtelésből tartott állatok kereskedésének létesítését és működtetését és az engedély megadásával 
egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. 
 
i) Ellátja az Éltv. és végrehajtására kiadott jogszabályban a járási hivatal és a megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági hatáskörébe utalt feladatok közül a 
következőket: 
 

1. Állattartó állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát, kezelését, 
védőoltását, elszállítását, levágatását, illetve leölését. 
 
2. Az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén engedélyezi, 
illetve nyilvántartásba veszi a tartási helyeket tojótyúk tartása esetén. 
 
3. Elrendeli az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének –
elszállítását, ártalmatlanná tételét. 
 
4. Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő 
állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű 
melléktermék ártalmatlanná tételéről intézkedik. 
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5. Engedély, illetve bejelentés köteles élelmiszer- és takarmányvállalkozások engedélyezése és 
nyilvántartása során nyilvántartásba veszi a kistermelői előállítókat és forgalmazókat, illetve 
nyilvántartásba veszi az első betárolási helyeket és ellenőrzi azokat. Kivételt képeznek az 
engedélyköteles első betárolási helyek.  
 
6. Takarmány-ellenőrzési feladatai során: 

a) elvégzi a bejelentés köteles vállalkozások első ellenőrzését, 
b) ellenőrzi a kiskereskedelmi forgalmazást, de beltartalmi vizsgálatot nem végez, valamint 

ellenőrzésébe nem tartozik bele az összetétel, a tiltott anyag, nemkívánatos anyag 
ellenőrzése. 

 
7. Általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, 
valamint emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja 
esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel; 
 
8. Állat-egészségügyi feladatkörében a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, 
előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához 
szükséges intézkedéseket; 
 
9. Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában részt vesz az élelmiszer-mérgezések 
és -fertőzések felderítésében és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése 
érdekében, továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére; 
 
10. Állat-egészségügyi feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban 
foglaltak szerint: 

a) ellenőrzi törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét; 
b) ellenőrzi az állatgyógyszer felhasználását az állattartó telepeken; 
c) ellenőrzi az állatgyógyszer forgalomba hozatalának körülményeit közforgalmi 

gyógyszertárakban, állatkereskedésekben és állateledel forgalmazók esetében; 
d) engedélyezi a gyógyhatású termékek forgalomba hozatalát, 

 
11. Állat-egészségügyi hatósági feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott 
jogszabályban foglaltak szerint elrendeli: 

a) az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint 
a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, 
fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; 

b) az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 
c) részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és 

működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával 
kapcsolatos ellenőrzési feladatait; 

d) kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, 
egyéb okiratot; 

e) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint megtilthatja áru 
behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén 
történő átszállítását; 

f) részt vesz az állatgyógyászati készítmények, forgalomba hozatalának, országba történő 
behozatalának ellenőrzésében; 

 
12. Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, 
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint:  

a) nyilvántartásba veszi a bejelentésköteles növényi eredetű élelmiszer-előállítók esetében 
az élelmiszer-vállalkozási tevékenységet, illetve élelmiszer-létesítményt. 
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b) nyilvántartásba veszi az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy 
takarmányvállalkozásokat, illetve az engedélyezett vagy bejelentett élelmiszer- vagy 
takarmányvállalkozási létesítményeket. 

c) nyilvántartásba veszi a kistermelői élelmiszer előállítást és forgalmazást 
d) végzi a kereskedelmi jogszabály szerinti engedélyezési eljáráshoz szükséges első 

ellenőrzést 
 
13. Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében ellenőrzi 

a) az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét; 
b) rendszeres jelleggel a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-

minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely 
szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi 
alkalmassági és higiénés előírások betartását; 

c) az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomonkövetési, 
az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra 
(HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált 
tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és 
rágcsálóirtást is; 

d) az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, 
okiratokat; 

 
14.  Szükség szerint: 

a) elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 
levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát; 

b) elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát; 

c) vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát; 
 
15. Nyilvántartást vezet a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről. 
 
16. Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, 
kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és 
elterjedtségéhez mérten, az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben állat-járványügyi 
intézkedéseket rendel el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig és dönt az Éltv. 
55. §-ában meghatározott kártalanításról ötmillió forint összeghatárig. 
 
17. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló 
intézkedés során a méhészetben okozott károk enyhítésére részleges kártalanításra jogosult 
méhész részére a kártalanítás megállapítása. 
 
18. Ellenőrzése során azzal az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozással szemben, amelynek 
eljárását a hatályos jogszabályi rendelkezések  vonatkozásában nem kielégítőnek ítéli meg 

a) takarmány-ellenőrzési bírságot,  
b) élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot,  
c) élelmiszer-ellenőrzési bírságot szab ki. 
 

19. Elvégzi az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével 
(ENAR) kapcsolatos, jogszabály által a hatáskörébe utalt feladatokat. 
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23. § 
Az osztályvezet ő (járási f őállatorvos) feladatai 

 
(1 ) Az osztályvezető: 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti az osztályt;  
b) elkészíti az osztály dolgozóinak munkaköri leírásait, 
c) gyakorolja a járási hivatal, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság 

jogszabályban megjelölt hatásköreit, 
d) szervezi és ellenőrzi az osztály feladatainak szakszerű és határidőre történő végrehajtását, 

biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, 
e) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 
f) gyakorolja az osztály állami tisztviselői, munkavállalói vonatkozásában az utasítási és 

ellenőrzési jogokat, 
g) évente, illetve a NÉBIH és a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, adatot közöl, 
h) tájékoztatást ad a hivatalvezető részére az általa meghatározott rendben az osztály 

tevékenységéről, 
i) szakmai értekezletet hív össze, az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült 

fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, 
illetve a osztály munkájának irányítása céljából, 

j) biztosítja az együttműködést a járási hivatal szervezeti egységeivel, a NÉBIH-al, az Békés 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal és a 
feladatköréhez kapcsolódó külső szervekkel, 

k) ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó 
eszköz a feladatkörébe utal. 

 
(2) Az osztályvezető szakmai feladatkörében: 
 

a) megállapítja a hatósági állatorvos, állat-egészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, minõség-
ellenõrzési, illetve a takarmány-ellenőrzési feladatokat ellátó felügyelő működési területét és 
feladatait; 

b) irányítja és ellenőrzi a hatósági állatorvosok, állat-egészségügyi, élelmiszer-biztonsági, 
minőség-ellenőrzési, illetve takarmány-ellenőrzési feladatokat ellátó felügyelők feladatainak 
ellátását; 

c) kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, működési területét és meghatározza feladatait; 
d) elrendeli: 

1. a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, továbbá a közcélú 
igénybevételt; 

2. az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a 
járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő, továbbá a bejelentési 
kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése, felderítése és felszámolása során 
keletkezett állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná 
tételét és meghatározza annak módját; 

3. az állat-egészségügyi programok végrehajtását; 
e) gondoskodik a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséről; 
f) ellenőrzi törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét; 
g) az országos főállatorvos rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a járványügyi 

intézkedések megtételéről, a vakcinázásról, a gyógykezelésről, az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti intézkedések végrehajtásáról; 

h) gondoskodik az országos főállatorvos járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű okból 
azonnali intézkedést igénylő esetben kiadott utasításainak végrehajtásáról; 

i) megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc-esemény esetében; 
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j) kapcsolatot tart a járás területén lévő települési önkormányzattal, a Magyar Állatorvosi 
Kamara területi szerveivel, más társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel; 

k) biztosítja az együttműködést a NÉBIH, a megyei kormányhivatalok többi területi szervei, a 
delegált és közreműködői feladatokban érintett szervek és más szakigazgatási intézmények, 
illetve szervek között; 

l) Koordinálja az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszerével (ENAR) kapcsolatos, jogszabály által az osztály hatáskörébe utalt feladatok 
ellátását. 
 

 
24. § 

Az élelmiszerbiztonsági felügyel ő feladatai 
 

(1) Az élelmiszerbiztonsági felügyelő a munkáját az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság 
minőségpolitikájának és feladatainak ellátását biztosító célokban megfogalmazottak 
szellemében, annak megvalósítása érdekében végzi a vonatkozó jogszabályok alapján. Ennek 
keretében: 

a) vezeti az illetékességi területén található élelmiszer előállító vállalkozások, élelmiszer-
forgalmazók (vendéglátás, élelmiszer kiskereskedelem, nagykereskedelem, élelmiszer 
raktárak) naprakész nyilvántartását,  

b) folyamatosan végzi a nyilvántartott élelmiszeripari vállalkozások (forgalmazók, vendéglátás, 
közétkeztetés) ellenőrzését, 

c) ellenőrzése során vizsgálja a vonatkozó jogszabályok alapján- az élelmiszerbiztonságra ható 
tényezőket, eljárásokat, technológiát, az élelmiszerek megfelelőségét, az élelmiszer 
forgalmazók, vendéglátóhelyek és közétkeztetési helyek minőségbiztosítási rendszereit 
(HACCP), valamint a Jó Higiéniai Gyakorlatot (GHP), ezek hatékonyságát,  

d) Aláírása mellett számozott hatósági körbélyegzőt használ. 
e) az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és – 

fertőzéseket, feltárja azok okait,  
f) az élelmiszer-forgalmazó, vendéglátó és közétkeztetési helyen mintákat (élelmiszer 

alapanyag, késztermék csomagolóanyag, ivóvíz, higiéniai) vesz laboratóriumi vizsgálat céljára 
az éves monitoring terv keretében, illetve élelmiszerromlás, vagy gyanú esetén, 
minőségvizsgálat kapcsán, ételmérgezés kivizsgálásakor, érzékszervi elváltozás 
megállapításakor.  Gondoskodik a mintavételi jegyzőkönyvek megfelelő kitöltéséről és a 
számítógépes adatbázisban való rögzítéséről, a minta vizsgálati irányának kijelölt 
laboratóriumba juttatásáról, 

g) az ellenőrzés során egészségkockázat megállapításakor saját hatáskörében zárolhat, 
figyelmeztethet, ártalmatlanításra utalhat, 

h) élelmiszer-ellenőrzési és élelmiszer-lánc felügyeleti bírságot szabhat ki, valamint az 
élelmiszer-előállító és forgalmazó tevékenység felfüggesztését kezdeményezheti, 

i) az élelmiszer-ellenőrzéshez kapcsolódóan számítógépen az adatbázis karbantartást és 
adatátvitelt végez, 

j) az élelmiszer-vállalkozásokhoz és forgalmazó helyekhez, vendéglátáshoz, közétkeztetéshez 
kötődő hatósági állásfoglalásokat és mozgóárusítás engedélyezését előkészíti az 
osztályvezető részére (külön engedélyezési eljárások), 

k) jogosult a járási hivatalokhoz telepített feladatokban eljárni 
l) folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai nemzeti és közösségi jogszabályváltozásokat 
m) együttműködik a társhatóságokkal 
n) munkája során felvilágosító, megelőző tevékenységet végez  
o) részt vesz a Nemzeti Ellenőrzési Terv végrehajtásában, akció- és célellenőrzésekben, 

elkészíti ezzel kapcsolatos összefoglaló jelentéseket, 
p) a forgalmazó és vendéglátó helyeken mintát (pld. élelmiszer-alapanyag, késztermék, higiéniai) 

vesz laboratóriumi vizsgálat céljára (minőségvizsgálat, éves monitoring terv keretében, gyanú 
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esetén stb.); a mintavétel során betartja a vonatkozó előírásokat; a mintavétel történhet 
monitoring terv alapján mikrobiológiai vizsgálatra, kiemelt ellenőrzések, célellenőrzés, 
hatósági eljárás során, minőségvizsgálat kapcsán, ételmérgezés kivizsgálásakor, érzékszervi 
elváltozás megállapításakor stb. gondoskodik a mintavételi jegyzőkönyv megfelelő kitöltéséről 
és a minta vizsgálati irány szerint kijelölt laboratóriumba történő szállíttatásáról. 

q) felügyeli a nagy tömegeket mozgató, kitelepüléssel járó rendezvényeket, ellenőrzi az 
élelmiszerforgalmazással járó kitelepüléseket,  

r) felveszi és kivizsgálja a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket, megteszi az üggyel 
kapcsolatos, hatáskörébe tartozó azonnali intézkedéseket, illetve javaslatot tesz azok 
megtételére. 

s) Továbbképzéseken, tapasztalatcseréken vesz részt. 
t) Figyeli az élelmiszer-biztonságra ható tényezőket, trendeket és szükség esetén jelzi a 

szakmai felettesének. 
u) Ellenőrzi a járványügyi, a higiéniai, a biztonsági, a minőségi, a jelölési, valamint 

nyomonkövetési előírások betartását az élelmiszerek, termelésének, előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely 
szakaszában, illetve ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi 
alkalmassági és higiénés előírások betartását. 

v) Ellenőrzi az állategészségügyi, az élelmiszerbiztonsági, hatósági felügyelet alá tartozó 
létesítményeket – vonatkozó feladataikat. 

w) Folyamatos beszámolási és jelentési kötelezettséggel tartozik a szakmai vezetője felé. 
x) Éves jelentést állít össze szakterületén a központilag meghatározott szempontok szerint.  
y) Rendkívüli helyzetekben előkészíti a beszámolót a NÉBIH-nak, országos főállatorvosnak.  
z) Megkeresésre élelmiszerbiztonsági szakvéleményt, szaktanácsot ad. 

 
25. § 

A hatósági állatorvos 
 

(1) A hatósági állatorvos 
a) Hatósági igazolvánnyal képviseli a járási hivatalt a munkakörével kapcsolatos, a munkaköri 

leírásában nevesített feladatok teljesítéséhez szükséges helyzetekben, egyeztető fórumokon, 
és mindazon esetben, melyben közvetlen felettese a képviseleti joggal megbízza. 

b) Hatósági jogkörében végzett feladatai során aláírási jogosultságot gyakorol hatásköre 
illetékessége alapján, valamint kiadmányozási jogosultsága szerint. 

c) Aláírása mellett számozott hatósági körbélyegzőt használ. 
d) Ellát az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat. Részt vesz 
az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 
valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési 
feladatait, használja, adattal feltölti az alrendszereket. 

e) Külön jogszabály szerint használja az állategészségügyi és egyéb hatóságok közötti 
információcserét szolgáló informatikai rendszert, alrendszereket. 

f) Feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a települési 
önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel. 

g) Élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra vagy állatról emberre terjedő 
betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén az osztályvezető tájékoztatása mellett 
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel, részt vesz a fertőzés, mérgezés 
felderítésében, összegzi, elemzi az eseményeket, nyilvántartja és megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 

h) Együttműködik a közegészségügyi, a környezetvédelmi hatóságokkal, valamint a 
fogyasztóvédelmi szervekkel. 

i) Ellátja mindazon feladatokat, amivel az osztályvezető megbízza. 
j) Részt vesz a Nemzeti Ellenőrzési Terv végrehajtásában. 
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k) Az Éltv.-ben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági 
határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy 
figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt. 

l) Részt vesz a Kölcsönös Megfeleltetés rendszer ellenőrzésében. 
m) Dokumentálja a munkaköri leírásában előírt feladatokat, ellenőrzéseket. 
n) Részt vesz az átruházott kiadmányozási jogkörébe tartozó szakhatósági, hatósági 

eljárásokban 
 

(2) A  hatósági állatorvos állategészségügyi, járványügyi, élelmiszerbiztonsági esemény esetén: 
a) ellenőrzi az élelmiszer-, illetve takarmánybiztonsági-, minőségi, állategészségügyi 

rendelkezések megtartását, 
b) végrehajtja az áru okirat-ellenőrzését, azonosságvizsgálatát és fizikális ellenőrzését, valamint 

a monitoringtervben vagy a jogszabályokban előírt mintavételét, 
c) ellenőrzi az állatok szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt, valamint a 

szállítóeszközt. 
 
(3) A hatósági állatorvos feladatai állategészségügyi területen végzett tevékenység körében feladatai: 

a) Állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észlelésekor ellátja a járványügyi 
feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon 
intézkedéseket, amelyeket a jogszabály,  osztályvezető, készenléti terv a hatáskörébe utal. 

b) Bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén bejelentést tesz az osztályvezetőnek és  a 
szakmai felügyeletet gyakorló főosztálynak. 

c) A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak 
megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket; 

d) Nyilvántartásba veszi a külön jogszabály szerinti járványügyi és állat-egészségügyi felügyelet 
alá tartozó helyeket. 

e) Járványvédelmi, állatvédelmi, állatjóléti ellenőrzést végez. 
f) Külön jogszabályban meghatározott esetekben megtiltja, korlátozza, feltételhez köti valamely 

állattartó telepre való belépést. 
g) Hivatalvezetői vagy osztályvezetői megbízás esetén ellátja a jogosult állatorvosi teendőket az 

illetékességi területén. Elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi 
intézkedéseket. 

h) Elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, 
valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű 
melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét. 

i) Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, 
egyéb okiratot. 

j) Megtilthatja az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint áru behozatalát, 
Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén történő átszállítását. 

k) Megvizsgálja az állat szállításának megkezdése előtt a származási hely állatállományát, a 
szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állategészségügyi forgalomképességét 
és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. 

l) Részt vesz az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalának ellenőrzésében.  
 

Ellenőrzi: 
m) Az élőállat-szállító járműveket, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző 

helyeket. 
a) Az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást 

igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét. 
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b) Állategészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 
takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát. 

c) Az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint állategészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken. 

d) A jogszabályban előírt állategészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását. 
e) Az állatok tenyésztésének, szaporításának állategészségügyi körülményeit. 
f) Az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 

állatgyógyászati készítmények felhasználását. 
g) A gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását. 
h) A gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését. 
i) Az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt 

és a szállítóeszközt. 
 
(4) Az élelmiszer-biztonsági területen végzett tevékenység körében feladatai: 
 
Ellenőrzi: 

a) Az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét. 
b) Rendszeres jelleggel a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer- minőségi 

előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 
során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartását. 

c) Az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett Jó Higiéniai Gyakorlatot, a nyomonkövetési, az 
élelmiszer-visszahívási és a veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok-ra (HACCP) 
vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is. 

d) Az állatok szállításával kapcsolatos járványvédelmi, állatvédelmi szabályok betartását. 
e) A közfogyasztásra szánt állatok kísérő bizonyítványait, a marhaleveleket, a szállítóleveleket, 

az élelmiszerlánccal kapcsolatos információkat tartalmazó iratokat. 
f) Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 

alkalmasságát. 
g) Meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 

döntést. 
h) Vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát. 

 
(5) A vágóhídon: 

a) megvizsgálja az élő és a levágott állatot, 
b) elvégzi a vágóállat vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, 
kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát, 

c) elvégzi az előírt dokumentációt, 
d) ellenőrzi az élelmiszervállalkozó járványügyi, élelmiszerbiztonsági, állatvédelmi 

tevékenységét. 
 

(6) Elvégzi az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével 
(ENAR) kapcsolatos, jogszabály által az osztály hatáskörébe utalt feladatokat. 

 
26. § 

ENAR szakügyintéz ő 
 

(1) Az ENAR szakügyintéző 
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a) Elvégzi az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével 
(ENAR) kapcsolatos, jogszabály által az osztály hatáskörébe utalt feladatokat. 

b) Hatósági igazolvánnyal képviseli a járási hivatalt a munkakörével kapcsolatos, a munkaköri 
leírásában nevesített feladatok teljesítéséhez szükséges helyzetekben és mindazon esetben, 
melyben közvetlen felettese a képviseleti joggal megbízza. 

c) Hatósági jogkörében végzett feladatai során aláírási jogosultságot gyakorol hatásköre 
illetékessége alapján, valamint kiadmányozási jogosultsága szerint. 

d) Aláírása mellett járási hatósági körbélyegzőt használ. 
e) Külön jogszabály szerint használja az állategészségügyi és egyéb hatóságok közötti 

információcserét szolgáló informatikai rendszert, alrendszereket. 
f) Részt vesz a Nemzeti Ellenőrzési Terv végrehajtásában. 
g) Az Éltv.-ben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági 
határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy 
figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt. 

h) Dokumentálja a munkaköri leírásában előírt feladatokat, ellenőrzéseket. 
i) Ellátja mindazon feladatokat, amivel az osztályvezető megbízza. 

 
Ellenőrzi: 

j) A gazdasági haszonállattartók állattartói tevékenysége során, az egyes állatfajok egyedeinek 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével (ENAR) kapcsolatos jogszabályokban 
foglaltak teljesülését. 

 
27. § 

A titkársági ügyintéz ő és az igazgatási szakügyintéz ő  
 

(1) A titkársági ügyintézői és az igazgatási szakügyintézői általános feladatok, kötelességek:  
a) Ellát minden olyan feladatot, ami a munkaköri leírása alapján a munkakörébe tartozik, illetve 
amivel az osztályvezető megbízza. 

 
(2) Részletes feladatok: 

a) beszámolók, jelentések, jegyzőkönyvek, határozatok, stb. szövegszerkesztése, 
sokszorosítással kapcsolatban jelentkező feladatok ellátása; 

b) informatikai eszközök, fénymásoló, telefon és a telefax kezelése; 
c) valamennyi irattározási teendő ellátása a hatályos iratkezelési szabályzat alapján; 
d) dokumentumok rendszerezése; 
e) beérkező iratok érkeztetése, iktatása, továbbítása az ügyintézőknek, kimenő iratok iktatása, 

expediálása, postázása; 
f) elektronikus posta kezelése, postai küldemények átvétele és továbbítása az illetékes 

ügyintézőhöz; 
g) iratok postaszabályzat szerinti elküldése, expediálás; 
h) postakönyv vezetése az adott előírásoknak megfelelően; 
i) az iratok belső kézbesítési feladatainak ellátása; 
j) az átvételi elismervénnyel továbbított és érkezett postai küldemények tértivevényeinek 

érkeztetése és az irattári példányok mellé lefűzése; 
k) a szükséges nyomtatványok beszerzése a szolgálati út betartása mellett; 
l) részvétel a selejtezésben, leltározásban. 

 
 

28.§ 
Az állategészségügyi szaksegéd 
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(1) Általános feladatok, kötelességek:  
a) Ellát minden olyan feladatot, ami a munkaköri leírása alapján a munkakörébe tartozik, 
illetve amivel az osztályvezető megbízza. 

 
 
 

IV. FEJEZET 
A GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL M ŰKÖDÉSI RENDJE 

 
1. Cím 

A munkáltatói jogkör gyakorlása 
 

29. § 
 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal állami tisztviselői, valamint munkavállalói feletti munkáltatói 
joggyakorlás rendjére, különösen a Khtv., az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
(továbbiakban: Áttv.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: 
Kttv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az SzMSz rendelkezései az irányadók.  
 
(2) A hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására 
kormányrendeletben kijelölt miniszter (továbbiakban: miniszter) nevezi ki és menti fel. A hivatalvezető 
felett - a kinevezés és a felmentés kivételével - a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. 
Amennyiben a hivatalvezetővel szemben fegyelmi büntetésként hivatalvesztés büntetés kiszabása 
indokolt, a kormánymegbízott erre irányuló javaslatáról a miniszter dönt. A kormánymegbízott 
javaslatában tájékoztatja a minisztert a lefolytatott fegyelmi eljárás megállapításairól, eredményéről, 
valamint a fegyelmi vétség egyéb releváns körülményeiről. 
 
(3) A hivatalvezetőt hivatalvezető-helyettes helyettesíti, a hivatalvezető-helyettes főosztályvezető-
helyettes besorolású állami tisztviselő. A hivatalvezető-helyettest a hivatalvezető javaslatára a 
kormánymegbízott nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát. A hivatalvezető-helyettes felett - a 
kinevezés, a jogviszony-megszüntetés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés 
kiszabása kivételével - a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. 
 
(4) A járási hivatal állami tisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik a járási hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon. 
 
(5) A járási hivatal állami tisztviselői és munkavállalói feletti munkáltatói jogkörök különösen: 

a) Kinevezés, munkaszerződés megkötése, munkakör meghatározása, kinevezés módosítása 
b) Állami tisztviselői jogviszony, munkaviszony megszüntetése 
c) Illetmény, munkabér megállapítása, jutalmazás 
d) Helyettesítés elrendelése, javaslattétel a helyettesítési díj mértékére 
e) Rendkívüli munkavégzés elrendelésének engedélyezése 
f) További jogviszony létesítésének engedélyezése  
g) Fizetés nélküli szabadság engedélyezése 
h) Fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása 
i) Összeférhetetlenség elbírálása 
j) Vezetői tevékenység ellenőrzése 
k) Az általános munkarendtől való eltérés engedélyezése 
l) Saját gépjármű hivatali célú eseti használatának engedélyezése 
m) Szakmai minősítés (Áttv. szerint) 
n) Teljesítmény-követelmény megállapítása és teljesítmény-értékelés 
o) Munkaköri leírás meghatározása, folyamatos aktualizálása 
p) Munkavégzési feladatok kijelölése 
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q) Szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete 
r) Rendkívüli munkavégzés kezdeményezése 
s) Szabadság kiadása 
t) Javaslat anyagi, erkölcsi elismerésre 
u) Javaslat szociális juttatásra 

 
(6) A Gyomaendrődi Járási Hivatal osztályvezetői a szervezeti egységeik foglalkoztatottjai 
tekintetében az (5) bekezdés m), n), o), p), q), r), s) t) és u) pontok szerinti munkáltatói jogokat 
átruházott hatáskörben gyakorolják. 
 
(7) A járási hivatal állami tisztviselőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a 
hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a 
felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt 
személy nem nevezhető ki állami tisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre. 

 
(8) A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal  állami tisztviselői 
és munkavállalói tekintetében 

a) munkaidő-beosztás meghatározására, 
b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére, 
c) az utasításadásra, 
d) a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására 

vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 

(9) A kormánymegbízott a járási hivatal állami tisztviselői és munkavállalói tekintetében az (8) 
bekezdésben meghatározott munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény vagy 
történés bekövetkezte esetén, továbbá a szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony 
ellátása érdekében gyakorolhatja. A kormánymegbízott az érintett hivatalvezetőket írásban 
tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekről. Amennyiben az intézkedés elrendelése okafogyottá 
válik, a kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja a döntését. 
 
(10) A járási hivatalvezető a kormányhivatal költségvetését érintő munkáltatói jogkörét a 
kormányhivatal gazdasági vezetőjének ellenjegyzése mellett gyakorolhatja. 

 
(11) A munkáltatói jogkör gyakorlója (járási hivatalvezető vagy a (8) bekezdésben említett esetben a 
kormánymegbízott) utasíthatja az állami tisztviselőt a kormányhivatal vagy a járási hivatal bármely 
szervezeti egysége feladatkörét érintő hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés 
vizsgálatában való közreműködésre.  
 
(12) Amennyiben a szakkérdés vizsgálatában való közreműködés gyakorlása során az állami 
tisztviselővel szemben munkáltatói intézkedés – így különösen fegyelmi jogkör gyakorlása – 
szükséges, azt a szakkérdés eldöntése érdekében megkereséssel élő kormánymegbízott vagy járási 
hivatal vezetője a kért intézkedés és az indokok megjelölésével írásban kezdeményezi a munkáltatói 
jogkör gyakorlójánál.  

2. Cím 
A Gyomaendr ődi Járási Hivatal munkarendje 

 
30 § 

 
A Gyomaendrődi Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, 
valamint a munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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3. Cím 
Az ügyfélfogadás rendje 

 
31. § 

 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjét szervezeti egységenként az 1. függelék 

tartalmazza. 
(2) A települési ügysegédek és a fogyasztóvédelmi ügyfélfogadás ügyfélfogadási helyét és időpontját 

a 2. függelék tartalmazza. 
(3) A hatósági állatorvosok telephelyeit és ügyfélfogadási idejét a 3. függelék tartalmazza.  
(4) A Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjére, hivatalvezető-helyettesére és osztályvezetőire a 

járási hivatal jelen Ügyrend 1. függeléke szerinti ügyfélfogadási rend nem vonatkozik, a nevezett 
vezetők – előzetes egyeztetés alapján - munkaidejükben fogadják ügyfeleiket, partnereiket, 
vendégeiket. 

(5) A hivatalvezető gondoskodik arról, hogy az országgyűlési képviselők, az önkormányzati 
képviselők és tisztségviselők, jegyzők, aljegyzők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek 
vezetői, állami tisztviselői, állami tisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazottai, illetve a 
hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, illetve az osztályvezetők által feljogosított személyek soron 
kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a hivatalvezetőt és a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal osztályvezetőit. 

 
 

4. Cím 
Az ügyintézés, munkavégzés általános szabályai 

 
32 § 

 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, az SzMSz, az Ügyrend, továbbá a belső szabályzatok, vezetői 
utasítások határozzák meg. 

(2) Az állami tisztviselők munkavégzésük során a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, 
szabályzatokban, a jelen ügyrendben, illetve vezetői intézkedésekben és utasításokban foglaltak 
betartásáért, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott feladatok szakszerű és határidőben 
történő ellátásáért munkajogi, fegyelmi, kártérítési, illetve büntetőjogi felelősséggel tartoznak. 

(3) A Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető beosztású  állami tisztviselői a vezetésük alatt álló 
szervezeti egységek  állami tisztviselőit utasíthatják. 

(4) A Kormányhivatal kormánymegbízottja, a főigazgató és a járási hivatalvezető kivételével a 
Kormányhivatal más vezető beosztású  állami tisztviselője az irányítása alá nem tartozó járási 
hivatali szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat. 

(5) A Kormányhivatal igazgatója a feladatkörének ellátásával kapcsolatban adhat közvetlenül 
utasítást a Gyomaendrődi Járási Hivatal munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó 
munkatársnak – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti 
egységének vezetőjét és a hivatalvezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell. 

(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út 
megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte 
miatta akadályoztatott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell 
beszerezni. Ennek megtörténtét vagy amennyiben erre nincs lehetőség, ezt a körülményt az 
ügyiraton fel kell tüntetni és az ügyiratot haladéktalanul más illetékes felettes vezetőhöz kell 
eljuttatni. 

(7) Az utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető irányítása alá nem tartozó szervezeti egység  
állami tisztviselőjének hatósági feladatai ellátására. 
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5. Cím 
Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 

 
33. § 

 
(1) Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendjét a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzata, valamint a Kormánymegbízott és a 
Hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 

 
V. FEJEZET 

A HELYETTESÍTÉS RENDJE 
 

34. § 
 
(1) A hivatalvezető általános helyettesítését – távolléte vagy akadályoztatása esetén – a 

hivatalvezető-helyettes látja el. 
(2) A hivatalvezetőt és a hivatalvezető-helyettest együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője helyettesíti. 
(3) Az osztályvezető helyettesítését távolléte, illetve akadályoztatása esetén az a kijelölt állami 

tisztviselő látja el, akiknek munkaköri leírása az osztályvezető helyettesítésére szóló feladatot 
tartalmazza. 

(4) Az állami tisztviselők és munkavállalók a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint 
helyettesítik egymást. A Gyomaendrődi Járási Hivatal osztályain belül a helyettesítés rendjének 
kialakítása az osztályvezető kötelessége, aki az eseti helyettesítést szóban is elrendelheti. A 
helyettesítést elrendelő vezetőnek minden helyettesítési feladat megkezdése előtt biztosítani kell, 
hogy a helyettesítéssel megbízott munkatárs rendelkezzen a feladatok ellátásához szükséges 
átfogó kompetenciával, végzettséggel. 

(5) A helyettesítő munkatárs a helyettesített személy valamennyi jogkörével felruházható, de 
meghatározott esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az át nem ruházott jogokat a 
helyettesített munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 

(6) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy a felelős mindazon jogok gyakorlásáért, 
kötelezettségek teljesítéséért, munkaköri feladatok ellátásáért, amelyek vonatkozásában a 
helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítés időtartama alatt a helyettesítést 
ellátó személy a felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, valamint a szükséges 
intézkedések elmulasztásáért. 

(7) A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett 
intézkedésekről, eljárásokról, valamint a kiadmányozott döntésekről a helyettesítő köteles a 
helyettesített személyt  tájékoztatni. 

(8) A jelen ügyrend V. fejezetében és az állami tisztviselő, munkavállaló munkaköri leírásában 
rögzített helyettesítés nem jogosítja fel a dolgozót a Kttv.52. § (2) bekezdésében megjelölt 
helyettesítési díjra.  

 
VI. FEJEZET 

KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTM ŰKÖDÉS 
 

 
1.  Cím 

A szervezeti egység képviselete 
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35. § 

 
(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a hivatalvezető 

képviseli. A hivatalvezető akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a helyettesítésre 
vonatkozó szabályok az irányadóak. 

(2) A Miniszterelnökséggel, más minisztériumokkal, a központi hivatalokkal, kormányhivatalokkal, 
az önkormányzatokkal, a versenyszféra képviselőivel és a társadalmi szervezetekkel való 
kapcsolatokban a Gyomaendrődi Járási Hivatalt a hivatalvezető képviseli. 

(3) A járási hivatal osztályai által ellátott szakterületeket érintő kérdésekben az erre, a hivatalvezető 
által felhatalmazott szervezeti egység vezető, illetve állami tisztviselő képviseli a Gyomaendrődi 
Járási Hivatalt. 

(4) A járási hivatalvezető egyedileg, írásban meghatalmazhat valamely osztályvezetőt vagy állami 
tisztviselőt arra, hogy a járási hivatalt eseti jelleggel képviselje valamely rendezvényen vagy 
szakmai fórumon. 

(5) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket a nyilatkozati rendről és a sajtó 
tájékoztatásával kapcsolatos eljárásokról szóló 4/2015. (III.6.) számú Kormánymegbízotti 
Utasítás tartalmazza. 

 
 

2. Cím 
A bels ő kapcsolattartás rendje 

 
36. § 

 
(1) A járási hivatal eredményes működésének alapvető feltétele, hogy a szervezeten belül az egyes 

szervezeti egységek és a munkatársak közötti kapcsolatok kulturáltak, zökkenőmentesek, 
ellentmondás-mentesek és mindkét fél részéről elfogadottak legyenek. 

(2) A belső kapcsolattartás azt a célt szolgálja, hogy a munkafolyamatok végrehajtása során 
egymáshoz kapcsolódó munkakörök ellátása zavarmentes legyen, a munkavégzéshez és 
irányításhoz szükséges információk akadálytalanul áramoljanak mindként irányba. 

(3) A járási hivatal szervezeti egységei egymással együttműködnek, segítik egymás munkáját, 
tájékoztatják egymást a másik szervezeti egység tevékenységéhez is kapcsolódó információkról. 

(4) A járási hivatal valamennyi állami tisztviselője és munkavállalója köteles a járási hivatali feladatok 
végrehajtásában egymással együttműködni. Az osztályok közötti együttműködés kialakításáért az 
osztályvezetők a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi 
érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység 
felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a hivatalvezető kijelölt. 

(5) A hivatalvezető az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő 
feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett osztályvezetők és a tárgykör szerint 
illetékes állami tisztviselők és munkavállalók hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos 
munkavégzést rendelhet el. 

(6) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett osztályvezetőket és a tárgykör szerint 
illetékes állami tisztviselőket, és munkavállalókat a komplex feladat megfelelő határidőben történő 
elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli. 

(7) A hivatalvezető a hivatalvezető-helyettes, az osztályvezetők részvételével legalább hetente 
vezetői értekezletet tart. A belső szervezeti egységek vezetői és foglalkoztatottjai egyebekben 
folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a Gyomaendrődi Járási Hivatal működésének zavartalan 
biztosítása céljából. 

(8) A hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők, csoportos megbeszélést, továbbá 
egyedi, eseti megbeszéléseket tarthatnak. 

(9) A hivatalvezető folyamatos kapcsolatot tart fent és együttműködik a járási hivatal működésének 
biztosítása során a Kormányhivatallal, és a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel. Az 
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egyéb más hivatalokkal, hatóságokkal és szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés 
és munkavégzés során is a hivatalvezető képviseli a járási hivatalt.  

 
3.  Cím 

Munkaértekezletek, egyéb tájékoztatási és döntés-el őkészítési fórumok  
 

37. § 
 

(1) A Gyomaendrődi Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai: 
a) Járási hivatalvezetői értekezlet: a vezetői értekezleten a hivatalvezető, a hivatalvezető-

helyettes, az osztályvezetők, illetve a hivatalvezető által meghívottak vesznek részt. A vezetői 
értekezletet a hivatalvezető hívja össze, az értekezleten tárgyaltakról emlékeztető készül. 

b) Összmunkavállalói értekezlet: az összmunkavállalói értekezleten a hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, az osztályvezetők, a foglalkoztatottak, illetve a hivatalvezető által 
esetileg meghívott harmadik személyek vesznek részt. Az értekezletet a hivatalvezető hívja 
össze. 

c) Osztályértekezlet: az osztályértekezleten az adott osztályvezető és az általa meghívott 
foglalkoztatottak vesznek részt; a hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és osztályvezetők 
részt vehetnek. Az Osztályértekezletet az osztályvezető hívja össze. 

d) Munkacsoport: a járási hivatalvezető, a járási hivatal több szervezeti egysége feladatkörét 
érintő eseti feladat elvégzésére hivatalvezetői utasítással - a munkacsoport feladatát, 
vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát megjelölve - munkacsoportot hozhat létre. 

 
 

 
VII. FEJEZET 

Vezetői ellen őrzés 
 

38. § 
 

(1) A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot ellenőrizni. 
(2) Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők betartására és a szakmai 

jogszabályok rendelkezéseinek betartására. 
(3) A hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, illetve az osztályvezetők kötelesek a hatáskörükbe 

tartozó nem általuk kiadmányozott iratok rendszeres, mintavétel-szerű ellenőrzésére. 
(4) A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a járási hivatal szervezeti egységeinek szakmai 

munkájára a hivatalvezető által kiadott éves ellenőrzési terv és ellenőrzésekre vonatkozó vezetői 
utasítás szerint előzetesen kijelölt és esti ellenőrzést is végezhet. 

(5) A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes bármely szervezeti egységben keletkezett iratot 
bekérhet a (3) és (4) pontok szerinti ellenőrzés céljából. 

(6) Amennyiben a Gyomaendrődi Járási Hivatal foglalkoztatottai tekintetében az ellenőrzés során 
további intézkedést igénylő szabályszegés állapítható meg, akkor a szervezeti egységek vezetői a 
hivatalvezető felé javaslatot tesznek ezek megtételére. 

(7) A szervezeti egységek vezetői az iratok irattárba helyezése engedélyezésekor az ügyviteli 
szabályok betartásával köteles eljárni, így köteles áttekinteni, hogy az iratban minden elintézésre 
került-e, további teendő megtételére nincs-e szükség. 

(8) Egyebekben a Gyomaendrődi Járási Hivatal működése és feladatellátása irányításának, 
felügyeletének ellátása során folyamatos vezetői ellenőrzést biztosít, melynek ellátása során a 
vonatkozó előírásokat az SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a vezetők munkaköri leírása 
tartalmazza. 
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 dr. Pacsika György 

                                                                                              hivatalvezető 

 

 

 

Az Ügyrend 2 db eredeti példányban készült. 

 

Az eredeti példányok helye: 

 1. példány:  Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

 2. példány:  Gyomaendrődi Járási Hivatal  

 
 

 

 

 



 
1. függelék 

 

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 

 

GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGE  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Gyomaendr ődi  Járási Hivatal Kormányablak  Osztály  

(Gyomaendr ődi Kormányablak) 

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

 

7:00-17:00 

 

 

8:00-11:00 

 

13:00-16:00 

 

8:00-18:00 

 

8:00-12:00 

Gyomaendr ődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály 

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

 

8:00-12:00 

12:30-16:00 

 

8:00-12:00 

 

 

8:00-12:00 

12:30-16:00 

 

- 

 

8:00-12:00 

Gyomaendr ődi Járási Hivatal Dévaványai Kirendeltség  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

8:00-12:00 

12:30-16:00 

 

8:00-12:00 

 

 

8:00-12:00 

12:30-16:00 

 

- 

 

8:00-12:00 

Gyomaendr ődi Járási Hivatal Kormányablak  Osztály 

Dévaványai Kirendeltség (Dévaványai Kormányablak) 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

 

7:00-17:00 

 

 

8:00-11:00 

 

08:00-11:00 

 

8:00-18:00 

 

8:00-12:00 

Gyomaendr ődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc -biztonsági 

és Állategészségügyi Osztály 

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

 

9:00-12:00 

 

9:00-12:00 

13:00-15:00 

 

9:00-12:00 

 

9:00-12:00 

 

9:00-12:00 

Gyomaendr ődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

 

 

8:00-12:00 

12:30-16:00 

 

8:00-12:00 

 

 

8:00-12:00 

12:30-16:00 

 

- 

 

8:00-12:00 

Gyomaendr ődi Járási Hivatal Földhivatali Osztály  

5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 45. 

 

 

8:00-12:00 

13:00-15:00 

 

8:00-12:00 

 

8:00-12:00 

13:00-15:00 

 

8:00-12:00 

 

8:00-12:00 



 

2. függelék 

 

 

A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK ÉS A FOGY ASZTÓVÉDELMI 

ÜGYFÉLFOGADÁSNAK A HELYE ÉS ID ŐPONTJA 

 
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDEI HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Csárdaszállási Ügysegéd 

5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

- - - 8,30-10,00 - 

Ecsegfalvi  Ügysegéd  

5515 Ecsegfalva, Fő út 67. 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

- 14,15-15,30  - - 

Hunyai  Ügysegéd  

5555 Hunya, Rákóczi u. 19. 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

- - - 11,00-12,30 - 

Fogyasztóvédelmi ügyfélfogadás 

5500 Gyomaendr őd, Szabadság tér 1. 
8:00-12:00 8:00-11:00 - - 8:00-12:00 
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3. függelék 

 

A HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOK ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 

 

GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI 

ÁLLATORVOSAI  

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Szeghalmi Hatósági Állatorvos 

5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4. 
- 8:00-10:00  - - 8:00-10:00 

Gyomaendr ődi Hatósági Állatorvos 

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
- - 10:00-12:00 -  

Dévaványai Hatósági Állatorvos 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
- 11:00-12:00 - - - 

Szarvasi Hatósági Állatorvos 

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 
- 10:00-12:00 - - 10:00-12:00 
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4. függelék 

 A Gyomaendr ődi Járási Hivatal szervezeti felépítése  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
Hivatalvezető 

 

Kormányablak 
Osztály 

 

Hatósági, 
Gyámügyi és 
Igazságügyi 

Osztály 

Foglalkoztatási 
Osztály 

 

Hivatalvezető-
helyettes 

Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügyi 
Osztály 

 

Földhivatali 
Osztály 
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Ügyrendjét, annak rendelkezéseit 

megismertem, tudomásul vettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és 

munkaköröm ellátása során betartom: 

 

NÉV, BEOSZTÁS 
MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁSUL 

VÉTEL DÁTUMA  
ALÁÍRÁS  
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NÉV, BEOSZTÁS 
MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁSUL 

VÉTEL DÁTUMA  
ALÁÍRÁS  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



14. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYULAI JÁRÁSI HIVATAL ÁNAK  

 

ÜGYRENDJE 
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
GYULAI JÁRÁSI HIVATALA  

ÜGYRENDJE 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A Gyulai Járási Hivatal adatai  

1. § 

 

A Gyulai Járási Hivatal adatai: 
 

1. megnevezése:    Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala 
2. székhelye:    5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
3. levelezési címe:  5700 Gyula, Petőfi tér 3., Pf. 4. 
4. e-mail cím:    gyula.jaras@bekes.gov.hu 
5. telefon, telefax:   (66) 464-043; (66) 463-040 
6. honlap:    www.bekesijarasok.hu 
7. államháztartási szakágazati 
       besorolása: a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és műkö-

dési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás (a 
továbbiakban: Szmsz.) szerinti 

8. alaptevékenységének  
       kormányzati funkciók szerinti  
       besorolása:  az Szmsz. szerinti 

 
 

2. Az Ügyrend hatálya 
 

2. § 
 

(1) Az Ügyrend (a továbbiakban: ügyrend) hatálya a Gyulai Járási Hivatal (a továbbiakban: járási hiva-
tal) szervezeti egységeinek állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és munkavállalóira (további-
akban: foglalkoztatottak) terjed ki állami szolgálati jogviszonyuk/munkaviszonyuk alapján ellátott 
feladat- és hatáskörükben. 

 
(2)  Az ügyrend rendelkezései betartásának folyamatos ellenőrzése a járási hivatal minden osztályve-

zetőjének feladata a vezetése alatt álló foglalkoztatottaknál. Az ügyrend rendelkezéseinek meg-
sértése esetén az osztályvezetők kötelesek a megfelelő jelzést, intézkedést megtenni a hivatalve-
zető felé, indokolt esetben fegyelmi eljárást kezdeményezni. 

 
3. A járási hivatal illetékessége  

 

3. § 
 
(1) A járási hivatal illetékességi területén gyakorolja a külön jogszabályokban meghatározott feladat- 

és hatásköreit. A járási hivatal illetékességére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) és más kormányrendeletekben foglaltak az irányadók.  

 
(2) A járási hivatal általános illetékessége a gyulai járás területére (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkös-

háza) terjed ki. 
 

(3) A járási hivatal, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörben eljáró hatóság 
illetékessége az általános szabálytól eltérően a gyulai és a sarkadi járás területére terjed ki. 
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(4) A járási hivatal, mint építésügyi és építésfelügyeleti feladatkörben eljáró hatóság illetékessége az 

általános szabálytól eltérően a gyulai, a sarkadi és a mezőkovácsházai járás területére terjed ki. 
 
(5) A járási hivatal, mint népegészségügyi feladatkörben eljáró hatóság illetékessége az általános 

szabálytól eltérően a gyulai, a sarkadi és a szeghalmi járás területére terjed ki, továbbá a nemdo-
hányzók védelméről szóló törvény szerinti feladatok tekintetében országos illetékességgel jár el. 

 
(6) A Kormányablak Osztály – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország területére kiterjedő illeté-

kességgel látja el a külön jogszabályban feladatkörébe utalt feladatokat. 
 
(7) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAB rendelet) 6. 

mellékletében meghatározott hivatalból induló eljárásokban a Kormányablak Osztály járási székhe-
lyen működő egysége az illetékes. 

 
(8) A Foglalkoztatási Osztály jogszabályban meghatározott esetekben a járási hivatal illetékességi 

területén átnyúló feladatokat is ellát.  
 
(9) A Nyugdíjbiztosítási Osztály illetékessége a nyugdíjbiztosítási és adategyeztetési ügyek vonatko-

zásában az általános szabályoktól eltérően a gyulai, a sarkadi és a mezőkovácsházai járás terüle-
tére terjed ki.   

 
(10)  A Nemzeti Energetikusi Hálózat gyulai irodája a gyulai, a sarkadi és szeghalmi járás illetékességi 

területére kiterjedően látja el a feladatait. 
 

 
4. A járási hivatal jogállása  

 

4. § 
 
A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, a kormányhivatal kirendelt-
ségeként működő szervezeti egysége. Nem önálló költségvetési szerv. 
 

5. A járási hivatal bélyegz ői 
 

5. § 
 
(1) A járási hivatal körbélyegzővel rendelkezik. A körbélyegző tartalmazza középen Magyarország 

címerét, kettős tört félkörben a „Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala” elnevezést, 
valamint a bélyegző sorszámát.   

 
(2) A járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó osztálya által 

használt körbélyegző az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza (sorszám helyett) 
a NUTS kódot valamint a hatósági szerepkört (járási főállatorvos, hatósági állatorvos, élelmiszer-
biztonsági felügyelő). 

 
(3) A járási hivatal népegészségügyi feladatokat ellátó osztálya által használt körbélyegző az (1) be-

kezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza a „tisztifőorvos”, valamint - a szeghalmi telephe-
lyen használt körbélyegző - a „tisztiorvos” megnevezést. 

 
(4) A járási hivatal fejbélyegzővel rendelkezik. A fejbélyegző téglalap alakú, sorszám nélküli, amely 

tartalmazza a „Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala” elnevezést, valamint az 
„5700 Gyula, Petőfi tér 3.” székhelycímet. A nem a székhelycímen működő osztályok által hasz-
nált fejbélyegző tartalmazza a „Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala” elnevezést 
követően az adott osztály megnevezését és levelezési címét.   

 
(5) A bélyegzők használatára, nyilvántartására a vonatkozó jogszabályokban és a bélyegzők haszná-

latának rendjéről szóló kormánymegbízotti utasításban foglaltak az irányadók. 
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6. A járási hivatal irányítása, felügyelete 
 

6. § 
 
A járási hivatal irányítási és felügyeleti jogköreit a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint 
a kormánymegbízott gyakorolja. 
 

II. Fejezet 
Szervezeti felépítés 

 
7. A járási hivatal vezetése, bels ő munkamegosztás 

 

7. § 
 

(1) A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető). 
 
(2) A hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes (a továbbiakban: hivatalvezető-helyettes) helyette-

síti. A hivatalvezető-helyettes egyben az Építésügyi Osztály vezetője. 
 
(3) A járási hivatalon belül működő osztályokat - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - osztályvezetők 

vezetik. 
 
(4) A járási főállatorvos az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt vezeti. 

 
(5) A járási tisztifőorvos a Népegészségügyi Osztályt vezeti.  
 
(6) A hivatalvezető feladat- és hatásköre: 
 

1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási hi-
vatal munkáját, felelős a feladatok ellátásáért. 

2. Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
meghatározott feladat- és hatásköreit. 

3. Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető ha-
táskörébe utalt feladatokat és dönt az e körbe tartozó ügyekben. 

4. A járási hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol, mely jogkörét a Kiadmányozási Sza-
bályzat szerint delegálja. 

5. Gondoskodik – a kormánymegbízott által meghatározott keretek és feltételek között – a járási 
hivatal szakmai feladatellátásáról. 

6. Gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről. 
7. Elkészíti és aláírja a kormányhivatal egységes ügyrendjének mellékletét képező járási hivatali 

ügyrendet. 
8. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jogszabályokban meghatározott módon a járási hivatal fog-

lalkoztatottjai felett;  
9. Gondoskodik a járási hivatal foglalkoztatottjai munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásá-

ról; 
10.  Gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogkört a járási hivatal foglalkoztatottjai felett, munkakör-

ük és feladatkörük vonatkozásában. 
11. Kezdeményezi a járási hivatal működése, munkavégzése érdekében szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosítására irányuló intézkedések megtételét. 
12. Ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 
13. Az ügyrendben szabályozott értekezleteket, egyeztetéseket hív össze a szervezeti egységek 

tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai véle-
mények, javaslatok megismerése, valamint a szervezeti egységek munkájának irányítása, illet-
ve együttműködés céljából. 

14. Szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szak-
szerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 

15. Az ügyrendben nem szabályozott kérdésben és működési területen – jogszabály vagy közjogi 
szervezetszabályozó eszköz kifejezett felhatalmazása esetén – hivatalvezetői utasításban ren-
delkezik, melynek rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az ügyrenddel.   
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16. Gondoskodik a kormányhivatal által elrendelt beszámolók, jelentések elkészítéséről, adatok 
közléséről, végrehajtja a kormánymegbízott és a kormányhivatal döntéseit, utasításait. 

17. Részt vesz a kormányhivatal által megtartott értekezleteken, továbbképzéseken, egyeztetése-
ken. 

18. Tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 
19. Ellátja a Helyi Védelmi Bizottság elnöki feladatait. 
20. Ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításokban valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
21. Félévente, ha a járási hivatalnál előfordult csalás vagy korrupciós eset, az érintett szervezeti 

egység munkatársainak számára anonimizált esetleírás alapján esetmegbeszélést tart. 
 

 
(7) A hivatalvezető-helyettes feladatköre: 
 

1. Ellátja a hivatalvezető általános helyettesítését, melynek során gyakorolja jogait, helyettesként 
kiadmányoz, kivéve a hivatalvezető, mint a Helyi Védelmi Bizottság (a továbbiakban: HVB) el-
nökének kizárólagos jogköreit. 

2. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően segíti a hivatalvezetőt a já-
rási hivatal vezetésében, különös tekintettel a szervezetszabályzó eszközök, vezetői utasítá-
sok, ellenőrzések tekintetében. 

3. Kezdeményezi a járási hivatal működését szabályozó jogszabályok, szervezetszabályozó 
eszközök módosítását, felülvizsgálatát. 

4. Segíti a járási hivatal funkcionális és titkársági feladatainak ellátását, szakmai irányítását. 
5. Figyelemmel kíséri, jogi és szakmai tekintetben segíti a járási hivatal osztályainak munkáját, 

működését; folyamatos munkakapcsolatot tart az osztályvezetőkkel; koordinálja a több vagy 
valamennyi osztályt érintő feladatok végrehajtását, figyelemmel kíséri ezek határidejének be-
tartását. 

6. Előkészíti a járási hivatal osztályvezetőinek munkaköri leírását, gondoskodik azok napra ké-
szen tartásáról, aktualizálásáról. 

7. Közreműködik a járási hivatali szintű munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók el-
készítésében. 

8. Előkészíti a járási hivatal ügyrendjét, illetve annak módosítását. 
9. Nyilvántartja a hivatalvezetői utasításokat. 
10. Osztályokra szignálja a beérkezett küldeményeket. 
11. Részt vesz a hivatalvezető által tartott értekezleteken, egyeztetéseken. 
12. Ellátja a HVB titkári feladatait és segíti a HVB elnökét a feladatai ellátásában. 
13. Ellátja mindazon feladatokat, melyeket a hivatalvető-helyettes részére a munkaköre és az 

irányadó jogszabályok előírnak, valamint amelyre a hivatalvezető utasítást ad. 
 
(8) Az osztályvezető feladatköre: 

1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály feladatkörére vonatkozó jogszabályokat és közjo-
gi szervezetszabályozó eszközöket, illetve azok változásait. 

2. Közreműködik a járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben, a hivatalvezető szakmai irányí-
tási feladatainak ellátásában. 

3. Vezeti, szervezi, összehangolja és ellenőrzi az osztály szakmai tevékenységét, Felelős az 
egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért az osztály feladatköréhez igazodó-
an. 

4. Ellátja a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzési feladatokat. 
5. Havonta ellenőrzi a jelenléti íveket, valamint a személygépkocsival történő munkába járás 

utazási igazolását. 
6. Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, az osztály feladatkörébe tartozó ügyek jog-

szerű, szakszerű, kulturált és határidőn belül történő intézéséről, biztosítja a feladatok végre-
hajtását. 

7. Elkészíti az osztály feladatkörében a jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök, utasítások 
szerinti terveket, beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat. 

8. Amennyiben az osztály telephellyel is rendelkezik, úgy folyamatosan egyeztet a telephely 
munkatársaival az aktuális teendőkről, ellenőrzi az ott ellátott feladatok végrehajtását. 

9. Ügyintézőkre szignálja az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben érkezett iratokat.  
10.  Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, átruházott hatáskörben gyakorolja az ügyrend-

ben és a Kiadmányozási Szabályzatban meghatározott kiadmányozási jogot. 
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11.  Kezdeményezi a hivatalvezetőnél a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 
szükséges intézkedések megtételét. 

12.  Elkészíti az osztály dolgozóinak munkaköri leírását, gondoskodik azok aktualizálásáról. 
13.  Gondoskodik a szabadságok ütemezéséről, kiadásáról, illetve a szabadságolások nyomon 

követéséről és a megfelelő helyettesítésről. 
14.  Rendszeresen tájékoztatja a hivatalvezetőt és a hivatalvezető-helyettest az osztály által ellá-

tott szakmai tevékenységről és a működésről. 
15.  Részt vesz a hivatalvezető által tartott értekezleteken, egyeztetéseken, valamint a hivatalve-

zető jóváhagyásával egyéb szintű megbeszéléseken, továbbképzéseken, szakmai rendezvé-
nyeken, fórumokon. 

16.  Szükség szerint, de legalább negyedévente osztályértekezletet tart. 
17.  A vezetése alatt álló osztály foglalkoztatottjai részére munka- és balesetvédelmi felkészítést 

tart. 
18.  Együttműködik a járási hivatal vezetőivel, osztályvezetőivel és foglalkoztatottjaival.  
19.  Gondoskodik az osztályán belül az alkalmazandó jogszabályok, az ügyrend, az Szmsz., to-

vábbá a belső szabályzatok, vezetői utasítások rendelkezéseinek betartásáról. 
 

(9) Az ügyintéző feladatköre: 

1. Az ügyintéző állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek 
megfelelően az ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak, illetve felettesének uta-
sításai szerint önállóan végzi. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelmé-
nyeinek megfelelően látja el.  

2. Folyamatosan figyelemmel kíséri és egységes szemlélet szerint alkalmazza az osztálya fel-
adatkörét illetve saját munkakörét meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó 
eszközöket. 

3. Törekednie kell a hatékony, ügyfélbarát és gyors ügyintézésre, felelős az eljárási határidők 
pontos betartásáért. 

4. Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezetek és 
szakmai anyagok véleményezését, közreműködik a határidős feladatok végrehajtásában. 

5. Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának végrehajtásáról. 
6. Előkészíti a munkakörébe tartozó illetve a rá szignált ügyeket érdemi döntésre, és azt a kiad-

mányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti; e körben felelős a döntések és egyéb kiadmá-
nyok jogszabályoknak, utasításoknak való alaki és tartalmi megfelelőségéért. E rendelkezés 
az osztályvezető és a hivatalvezető felelősségét nem zárja ki. 

7. Foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 
8. Átruházott hatáskörben kiadmányoz a Kiadmányozási Szabályzatban és a munkaköri leírásá-

ban meghatározott ügyekben. 
9. A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az osztályára vo-

natkozó állandó és időszakos szakmai célkitűzések, tervek megvalósulásáért.  
10.  Jelzi az osztály vezetőjének, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében főhatóság meg-

keresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak. 
11.  Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésen, továbbképzésen. 
12.  Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, és azok alapján statisztikai cél-

ból adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
13.  Külön jogosultság alapján kezeli az osztályán alkalmazott szakrendszereket, programokat. 
14.  Az osztályán alkalmazott iktató, illetve ügyirat-kezelési program, elektronikus rendszer hasz-

nálata során elvégzi a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok alapján rá háruló felada-
tokat. 

 
(10) Az ügykezelő feladatköre: 

1. Az ügykezelői feladatot ellátó állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai kö-
vetelményeknek megfelelően az ügyrendben, a szabályzatokban valamint a munkaköri leírá-
sában foglaltak szerint, a vezetői utasítások és a határidők figyelembevételével és betartásá-
val végzi. 

2. Szabályszerűen kezeli a központi illetve átmeneti irattárat. 
3. Elvégzi a beérkező és a helyben keletkezett papír alapú és elektronikus iratok érkeztetésével, 

iktatásával, kezelésével és egyéb teendőkkel kapcsolatos cselekményeket az osztályán al-
kalmazott iktató programban, elektronikus rendszerben.  

4. Ellátja az expediálással kapcsolatos ügykezelői feladatokat.  
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5. Végzi az irattározási feladatokat, és közreműködik az iratok selejtezésében, központi irattárba 
adásában, levéltári átadásában.  

6. Ellátja a felettes vezetőjének és osztálya ügyintézőinek tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli 
és egyéb adminisztrációs feladatokat. 

 

8. Szervezeti felépítés 
 

8. § 
 

(1) A járási hivatalon belül osztályok működnek, melyek nem önálló szervezeti egységek. 
 
(2) A járási hivatal osztályai: 

1.  Kormányablak Osztály  

1a. Kormányablak Osztály Eleki Telephelye  

2.  Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály   

3.  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

4.  Építésügyi Osztály   

5.  Foglalkoztatási Osztály    

6.  Földhivatali Osztály    

7.  Népegészségügyi Osztály  

 7a. Népegészségügyi Osztály Szeghalmi Telephelye 

8. Nyugdíjbiztosítási Osztály 

 
(3) A járási hivatal szervezeti egységeinek elérhetőségét az 1. függelék, szervezeti felépítésének áb-
ráját a 2. függelék tartalmazza. 
 
 

9. Személyi állomány 
 

9. § 
 

(1) A járási hivatal létszámkerete az Szmsz.-ben meghatározottak szerint 111 fő.  
 
(2) A létszámkeret megoszlása: 
 

1. Hivatalvezető         1 fő 
2. Hivatalvezető-helyettes        1 fő 
3. Kormányablak Osztály      19 fő 
4. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály   25 fő 
5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  10 fő 
6. Építésügyi Osztály         7 fő 
7. Foglalkoztatási Osztály      10 fő 
8. Földhivatali Osztály      12 fő 
9. Népegészségügyi Osztály     14 fő 

 10. Nyugdíjbiztosítási Osztály     12 fő 
 
(3) Indokolt esetben az osztályok közötti létszám-átcsoportosításról a hivatalvezető – a kormánymeg-

bízott előzetes egyetértése mellet – dönthet, a feladatellátás biztonságára figyelemmel.  
 

III. Fejezet 
 

Az egyes szervezeti egységek feladatköre 
 

10. Az egyes szervezeti egységek feladatköre, a mun kafolyamatok leírása 
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10. § 

 

(1) A Kormányablak Osztály  ellátja 
1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben, 
2. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 

szóló törvényben, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló tör-
vényben, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésé-
ről szóló törvényben, valamint ezek felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, 

3. a külföldre utazásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendele-
tekben, 

4. a közúti közlekedésről szóló törvényben, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
törvényben, a kötelező gépjármű- felelősségbiztosításról szóló törvényben, a közúti közleke-
dési előéleti pontrendszerről szóló törvényben és azok felhatalmazása alapján kiadott rendele-
tekben, 

5.az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló Korm. ren-
deletben, 

6. az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, 
7. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatá-

rozott feladatokat, 
8. a KAB rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 

 

(2) A Kormányablak Osztály részletes feladatai: 
1. a kormányablakban azonnal intézhető ügyek intézése a KAB rendelet 1. mellékletében foglaltak 

szerint; 
2. a kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek intézése a KAB rendelet 2. mellékletében 

foglaltak szerint; 
3. a kormányablakban előterjesztett beadványok továbbítása az Ákr. 37. § (11) bekezdése szerint; 
4. a kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások nyújtása intézése a KAB rendelet 5. mel-

lékletében foglaltak szerint; 
5. a kormányablakban hivatalból intézhető ügyek ellátása a KAB rendelet 6. mellékletében foglal-

tak alapján. 
 

(3) A Kormányablak Osztály eleki telephelye, mint okmányiroda - a kizárólag kormányablakban intéz-
hető ügyek kivételével - ellátja a KAB rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott ügyeket. 

 
(4) A járási hivatal települési ügysegédje kormányrendeletben meghatározott feladatai mellett közre-

működik a Kormányablak feladatainak ellátásában. 
 
 

 11. § 
 
(1) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi  Osztály   

 

általános hatósági feladatkörében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és 
gyakorolja azon hatásköröket, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a 
járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen:   

1. a hadigondozásról szóló törvényben; 
2. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben; 
3. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben; 
4. a társasházakról szóló törvényben; 
5. a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben; 
6. a menedékjogról szóló törvényben; 
7. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben; 
8. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló törvényben,  
valamint azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, továbbá  
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9. az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormány-
rendeletben, 

10. a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
 
 és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat. 

 
(2) Oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja 
 

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben; 

2. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rende-
letekben; 

3. az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben; 
4. a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben; 
5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.  
(3)  Szociális és gyámügyi feladatok  
 

   körében ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról 
szóló kormányrendeletben, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátá-
sáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és 
egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, melyek különösen:. 

 

1. közgyógyellátási ügyek 
2. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyek 
3.   időskorúak járadéka ügyek 
4.  ápolási díj ügyek 
5. hadigondozotti ellátás ügyek 
6. foglalkoztatást helyettesítő támogatások ügyei 
7. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatások ügyei 
8. gyermekek védelmével kapcsolatos intézkedések 
9. otthonteremtési támogatás megállapítása 
10. gyermektartásdíj megelőlegezése 
11. iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek 
12. családi jogállás rendezése 
13. kapcsolattartási ügyek 
14. szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek 
15. gyámsági ügyek 
16. gondnoksági ügyek 
17. előzetes jognyilatkozat felvétele 
18. támogatott döntéshozatallal kapcsolatos ügyek 
19. kiskorúak és gondnokság alatt álló személyek vagyoni ügye 
 

(4)  A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatkörébe tartozik a járási hivatal működésével, 
üzemeltetésével kapcsolatos egyes funkcionális (informatikai rendszerek helyi működtetése; köz-
reműködés pénzellátási ügyintézésben, gondnoksági feladatok; iktatás-iratkezelés) illetve titkár-
sági feladatok ellátása.   

 
 

12. § 
 

(1)  Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Oszt ály   

ellátja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósá-
gi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, és egyéb külön 
jogszabályokban meghatározott feladatokat, melyek különösen: 
 

1. ételmérgezés, élelmiszer-eredetű megbetegedés gyanújának bejelentése alapján a szükséges 
intézkedések megtétele 

2. közterület használati engedélyekhez szakvélemények kiadása  
3. engedély kérelmekkel, rendezvény bejelentésekkel kapcsolatos feladatok 
4. élelmiszerek elsődleges betárolási helyével kapcsolatos feladatok 
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5. kistermelők nyilvántartásba vétele, hatósági állatorvosi bizonyítványok kiadása 
6. állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos ügyek  
7. állatbetegségek, zoonozisok bejelentésének fogadásával kapcsolatos feladatok  
8. zárlat alá vont területekről történő szállításokkal kapcsolatos feladatok, igazolások kiadása  
9. méz szállításokkal kapcsolatos feladatok, igazolások kiadása 
10. betegség mentességi kérelmekkel kapcsolatos feladatok, igazolások kiadása (TBC, Brucella, 

IBR, VD, Aujeszky, PRRS, Leptospira, stb.) 
11. határszolgálat bejelentése alapján élelmiszer (állati, növényi) és élőállat szállítmány ki- és be-

jövő forgalmának átvizsgálása 
12. állami támogatásokhoz igazolások kiadása 
13. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos szolgáltatások 

igénybevételével, a támogatások igénylésével és kifizetésével kapcsolatos járási hivatali fel-
adatok   

14. sertés, valamint baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások igénylésével és ki-
fizetésével kapcsolatos járási hivatali feladatok  

15. karantén kérelmekkel kapcsolatos feladatok 
16. RASFF gyorsriasztási rendszeren keresztül érkező bejelentések esetén szükséges intézkedé-

sek megtétele 
17. bejelentés köteles élelmiszer előállítók nyilvántartásba vétele  
18. monitoring programok végrehajtása, és az azt követő intézkedések megtétele 
19. engedélyköteles élelmiszer-előállító egységek ellenőrzése 
20. az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) állomány nyilvántartása 
21. TRACES rendszer működtetése 
22. fogyasztóvédelmi ellenőrzésekben közreműködés 
23. építéshatósági eljárásokban közreműködés 
24. takarmány-ellenőrzési feladatok 
25. vásárok, piacok nyilvántartásba vétele 
26. állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi tevékenysége során szakhatóságként történő 

közreműködés 
27. közreműködés a vis maior elismerésére irányuló eljárásokban a Magyar Államkincstárról szóló 

Korm. rendeletben meghatározott élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkör-
ben. 

 
(2) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt vezető járási főállatorvos szakmai 

feladatkörében: 
1. megállapítja a hatósági állatorvos, állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, minőségel-

lenőrzési, illetve a takarmány-ellenőrzési feladatokat ellátó felügyelő működési területét és 
feladatait; irányítja és ellenőrzi e feladatok ellátását 

2. kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, működési területét és meghatározza feladatait 
3. feladatainak ellátására sürgősségi elérhetőségi szolgálatot szervez 
4. elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, továbbá a közcélú 

igénybevételt, az elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint állati eredetű mellékter-
mékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét, az állat-egészségügyi programok 
végrehajtását 

5. gondoskodik a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséről 
6. ellenőrzi törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét 
7. az országos főállatorvos rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a járványügyi intézke-

dések megtételéről, a vakcinázásról, a gyógykezelésről, a magán-állatorvosok közcélú igény-
bevételéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti intézkedések 
végrehajtásáról 

8. gondoskodik az országos főállatorvos járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű okból azon-
nali intézkedést igénylő esetben kiadott utasításainak végrehajtásáról 

9. megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc-esemény esetében 
10. szükség esetén gondoskodik a hatósági állatorvos útján az állat-egészségügyi szolgáltatások 

végzéséről 
11. ellátja a engedélyköteles élelmiszer-előállító egységek ellenőrzését 
12. vezeti az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) állomány nyilvántartást 
13. működteti a TRACES rendszert 
14. közreműködik az építéshatósági eljárásokban 
15. eljár a vásárok, piacok nyilvántartásba vétele tárgyában 
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16. ellátja állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi tevékenysége során szakhatóságként 
történő közreműködés feladatait. 

 

13. § 

 
(1) Az Építésügyi Osztály   
 

ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kor-
mányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági valamint épí-
tésfelügyeleti hatósági feladatokat, így különösen 

 
a.   építésügyi hatósági feladatkörben   

1. eljár kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
általános építésügyi hatósági ügyben; 

2. eljár összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben; 
3. a kihirdetett veszélyhelyzetben megteszi a szükséges építésügyi hatósági intézkedéseket és el-

jár a veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építés-
ügyi hatósági ügyben; 

4. ellátja az integrált eljárásban lefolytatott építésügyi hatósági eljárás során, a külön jogszabály 
szerinti közreműködői vagy társhatósági feladatokat; 

5. más első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben építésügyi hatósági eljárást folytat le 
és építésügyi hatósági intézkedéseket tesz; 

6. ellenőrzi az építmény műszaki állapotát; 
7. a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le; 

 
b.  építésfelügyeleti hatósági feladatkörben   
 

1. ellátja az építési folyamat felügyeletét; 
2. feltárja a szabálytalan építkezéseket; 
3. építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljá-

rásokat folytat le; 
4. a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet; 
5. az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le; 
6. az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg; 
7. szakhatósági eljárást folytat le, szakkérdést vizsgál. 

 
(2) Az Építésügyi Osztály szervezeti keretein belül történik a Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcso-

latos feladatok körében, az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehaj-
tásáról szóló kormányrendeletben meghatározott járási hivatali feladat- és hatáskörbe tartozó fel-
adatok ellátása. 

(3)  Ellátja a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelö-
léséről szóló 382/2016 (XII.2.) Korm. rendelet szerint a járási hivatal hatáskörébe tartozó, elsőfokú 
útügyi közlekedési hatósági feladatokat.  

(4) Eljár a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti járási hivatali feladat- és hatáskörbe tar-
tozó kötelezési ügyekben. 

 
14. § 

 
A Foglalkoztatási Osztály   

ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben, és egyéb külön jogsza-
bályokban meghatározott feladatokat.  
 
     

a.   az Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok, melyek különösen 
 

1. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rende-
letek végrehajtásával összefüggő feladatok  
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2. kiterjesztésre jelölt munkaerőigényekkel kapcsolatos feladatok 
3. álláskeresők nyilvántartásba vételével, státuszukkal, ellátásukkal, támogatásukkal kapcsolatos 

feladatok; álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatok; 
4. a pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, a követelések nyilvántartásá-

val, végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
5. egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos feladatok 
6. az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat-

tal kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat  
7. az uniós munkavállalók álláskeresési ellátásával kapcsolatos feladatok 
8. összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával kapcsolatos feladatok 
9. kapcsolattartás a munkaadókkal, helyi önkormányzatokkal, közreműködés célprogramokban, 

rendszeres felmérések, értékelések készítése 
10. igazolások, hatósági bizonyítványok kiadása   
11. közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
12. munkahelyfeltárás, munkaközvetítés 
13. munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása 
14. munka-, pálya-, álláskeresési- és csoportos tanácsadás  
15. közfoglalkoztatással kapcsolatos feltáró, szervező, közvetítő, ellenőrző, kapcsolattartási, nyil-

vántartási feladatok 
16. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási adatbázis működtetése 
17. állásbörzék, rendezvények szervezése. 

 
b.   a Munkaerő-piaci és pénzügyi feladatok, melyek különösen   

 

1. a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, együttműködési megál-
lapodásokból adódó feladatok, koordináció 

2. MEV rendszer működtetése, az elért eredmények értékelése 
3. rendszeres felmérések, értékelések, elégedettségi mérések   
4. foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatok 
5. a pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, a követelések nyilvántartásá-

val, végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
6. munkaerő-piaci programok kezdeményezése, végrehajtásuk szervezése, központi progra-

mokkal, pályázatok kezelésével, döntés-előkészítésükkel kapcsolatos feladatok 
7. részvétel uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében munkaerőpiaci támo-

gatás nyújtása    
8. közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása 
9. közfoglalkoztatási programokkal, támogatási eljárással kapcsolatos tájékoztatási, döntés-

előkészítési és pénzügyi feladatok 
10. közfoglalkoztatási feladatkörben jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkort gyakorol, amelynek keretében ellenőrzi a kérelem megalapozottságát, ható-
sági szerződést köt a feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásokra vo-
natkozóan, e szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsola-
tos hatósági feladatokat, dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról 

11. Illetékességi területén ellátja a foglalkoztatók harmadik országbeli állampolgárok engedély-
mentes foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos igazolás kiadására és nyilvántartás ve-
zetésére vonatkozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos feladatokat.         

 
c.  Az Európai uniós és nemzetközi feladatok keretében részt vesz az uniós projektek megvalósításá-

ban, melynek keretében ellátja   
 

1. a szakmai megvalósítási 
2. ifjúsági tanácsadói 
3. közreműködői 
4. egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos 
feladatokat.   
 

d. A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 
 Szakmai megvalósítók feladatai: 
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1. A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szük-
séges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást előkészíti, 
nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósá-
gi szerződéseket előkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan 
nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a 
pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intéz-
kedéseket megteszi. 

3. Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja. 
4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatókkal. 
5. Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket fo-

lyamatosan nyomon követi, motiválja. 
6. A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket fo-

lyamatosan feltárja. 
7. Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 
8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  
9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
10. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget biz-
tosít. 

11. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
13. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
e. A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
1. A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a  

szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat 
elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósá-
gi szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyil-
vántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénz-
ügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedé-
seket megteszi. 

3. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba voná-
sában. 

4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
5. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelye-

ket folyamatosan feltárja. 
6. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a 

monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat veze-
ti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

7. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

8. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
9. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget bizto-
sít. 

10. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
11. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
 
f. A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

1. A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tá-
jékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az 
ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 
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2. A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó megállapodásokat, ható-
sági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan 
nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a 
pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intéz-
kedéseket megteszi. 

3. A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. 
4. A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart és 

együttműködik. 
5. Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek utalását 

kezdeményezi. 
6. A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  
7. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 
8. A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges bizonylatokat elké-

szíti, majd a központ felé továbbítja. 
9. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
10. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
11. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
 
g. A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 

képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

1. A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a kapcsola-
tot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja. 

2. A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és nyilván-
tartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámo-
lásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és visszakövetelé-
seket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel. 
4. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a 

monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat veze-
ti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

5. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

6. A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz kapcsolódó do-
kumentációt. 

7. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 
helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget bizto-
sít. 

8. A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket képzéshez 
kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 

9. Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és egyéb 
munkáltatók tekintetében egyaránt. 

10. Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program sikeres meg-
valósítása érdekében. 

 
 

h. A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések és a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00005 helyi foglalkoztatási 
együttműködések programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

1. A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat 
elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó ható-
sági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan 
nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a 
pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intéz-
kedéseket megteszi. 
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3. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba voná-
sában. 

4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
5. Együttműködik a járási és megyei szintű paktumirodával, a konzorciumi partnerek munkaerő-

piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival. 
6. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelye-

ket folyamatosan feltárja. 
7. A fenti programokba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programokba bevonta-

kat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
10. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget bizto-
sít. 

11. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
13. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 
 
 

15. § 
 
A Földhivatali Osztály   
 

ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormány-
rendeletben, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb 
külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, így különösen: 

 

a.  Ingatlan-nyilvántartási szakterületen  
 

1. az ingatlan-nyilvántartás kezelése, vezetése, ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése 
2. igazgatási szolgáltatási díjak beszedése, behajtás kezdeményezése 
3. rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárás lefolytatása 
4. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsola-

tos ingatlan-nyilvántartási feladatatok végrehajtása 
5. a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők 

adatlekérdezései jogszerűségének, a biztonsági előírások ellenőrzése 
6. az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó biztonsági elemek kezelése és nyilvántartása. 

 
b.   Földmérési és földügyi szakterületen 
 

1. a termőföld más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával 
kapcsolatos ügyek intézése 

2. a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtása 
3. a termőföldek hasznosítási kötelezettségének ellenőrzése 
4. földminősítési feladatok végzése, osztályba sorolások 
5. földvédelmi járulékkal és bírsággal kapcsolatos feladatok 
6. határszemle ellenőrzések folytatása 
7. közreműködés az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárásokban a földminősítési 

és földmérési feladatok ellátásában 
8. földhasználati nyilvántartás vezetése, ellenőrzési feladatok végzése 
9. földműves nyilvántartás vezetése 
10. hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződések elbírálása 
11. földmérési ügyek intézése, földmérési vizsgálat és záradékolás 
12. a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változások átvezetése  
13. a térképészet hatósági feladatainak végrehajtása 
14. telekalakítási engedélyezési ügyek intézése 
15. családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
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16. az őstermelői tevékenység, valamint az igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzése, 
az igazolvány visszavonása  

17. mezei őrszolgálatokkal és mezőőrökkel kapcsolatos mezőgazdasági igazgatási szervi felada-
tok. 

 
c.   A kezelt adatok hatósági szolgáltatása 
 

1. hiteles tulajdoni lap másolat 
2. térképmásolat, földmérési adatszolgáltatás 
3. hiteles földhasználati lap másolat  
4. adatszolgáltatás földműves nyilvántartásból 
5. ügyiratmásolat 
6.    adatszolgáltatás jogsegély keretében 
7.    földkönyvkivonat szolgáltatása.    
 

16. § 
 

 
(1)  A Népegészségügyi Osztály   
 

ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal népegészségügyi feladatai el-
látásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben, 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, így különösen: 

 

 a.  Egészségügyi igazgatási feladatok 
1.  egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a mű-

ködési engedély kiadása 
2.  területi ellátással rendelkező házi- és fogorvos praxisjogok kiadása 

b.  Védőnői szakfelügyelet, melyet a járási vezető védőnő lát el. 
c.  Ápolási szakfelügyelet, melyet a járási vezető ápolónő lát el. 
d.  Járványügyi tevékenység 

1. fertőző betegségekkel kapcsolatos feladatok 
2.  oltóanyagokkal kapcsolatos tevékenység 
3.  DDD (dezinfekció, dezinszekció, deratizáció) tevékenység 

e.  Közegészségügyi tevékenység 
1.  település- és környezet-egészségügyi feladatok 
2.  kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatok 
3.  élelmezés-egészségügyi feladatok 
4.    gyermek- és ifjúsághigiénés feladatok 
5.  egészségfejlesztési feladatok 

f.   A magzatvédelmi törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetése 
g.  Szakmai eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően végzi az ellenőrzéseit és szakmai 

tevékenységét; végrehajtja az ellenőrzési és mintavételi terveket; országos adatbázisok kiala-
kítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végez, nyilvántartást vezet és jelentést küld a 
jogszabályban meghatározott szakmai szervnek; végrehajtja az elrendelt belső ellenőrzése-
ket, közreműködik nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon; ellátja a gyorsriasz-
tási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatokat. 

 
(2) A Népegészségügyi Osztály Szeghalmi Telephelyén működő tisztiorvos feladatköre: 

a.  hatósági ellenőrzéseket végez illetve végeztet, az ellenőrzés során megállapított tényállás 
alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére 

b.  részt vesz az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos megelőző eljárásokban, szakhatósági 
vélemények kiadásában, szakkérdések vizsgálatában és egyéb hatósági ügyintézésekben 

c. indokolt esetben elrendeli az intézmény, létesítmény működésének és tevékenységének fel-
függesztését 

d.  elrendeli az egészségre ártalmas tárgyak, anyagok, élelmiszerek megsemmisítését illetve 
használatának megszüntetését  

e.  együttműködik a kapcsolódó feladatokat ellátó társhatóságokkal, egyéb szervekkel, szükség 
szerint részt vesz a koordinációs ellenőrzésekben  

f. rendkívüli esemény bekövetkezésekor megteszi a gyorsreagálás érdekében szükséges intéz-
kedéseket és arról tájékoztatja a felettesét 
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g.  törvényben és végrehajtási rendeletben foglaltak alapján végzi mindazon népegészségügyi, 
egészségvédelmi és egészségügyi igazgatási, valamint koordinációs feladatokat, amelyeket a 
járási tisztifőorvos rábíz. 

 
17. § 

 
(1) A Nyugdíjbiztosítási Osztály  

ellátja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben, az általános hatáskörű nyugdíj-
megállapító szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályok-
ban meghatározott feladatokat, melyek különösen: 

 
a) nyugdíj-megállapítási és adategyeztetési szakterületi feladatok:  

 
1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott 

nyugellátások (öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások), elbírálása, döntéshozatal. 

2. A külön jogszabályokban meghatározott ellátások (bányásznyugdíj, korhatár előtti ellátás, 
balettművészeti életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka valamint rokkantsági 
járadék, tartós ápolást végzők időskori támogatása) iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti baleseti 
járadék megállapítása, feléledése iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 

4. A kérelemre és hivatalból indult egyeztetési eljárás lefolytatása, adatok beszerzése, hatósági 
bizonyítvány kiadása. 

5. A nyugdíj-ágazati ügyviteli és iktatási szakrendszerekben történő iktatás és kezelés, a 
NYUGDMEG, KELEN, EETÜR rendszerek kezelése, a nyugdíj-ágazati központi ügyviteli 
rendszerben történő iktatás. 

6. Tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a szolgálati idő, a korkedvezményes 
szolgálati idő és az ellátásra való jogosultság stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, a 
vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal. 

7. Korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a 
beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén a szakmai irányításban közreműködő Magyar 
Államkincstár Központnál állásfoglalás kérésének kezdeményezése. 

8.  Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (különös 
tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásaira) szükség esetén – 
hivatalból vagy kérelemre – a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás). 

9. Nyugdíjszakmai ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése.  

10. A fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés módosítása, 
visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető – a szakmai 
álláspont közlésével – a fellebbezések továbbítása. 

11. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők esetén a Rehabilitációs 
Ellátási és Szakértői Osztály megkeresése korhatár előtti ellátás megállapítása céljából, illetve 
értesítése az öregségi nyugdíj megállapításáról.  

 

b) igényelbíráláshoz kapcsolódó nyugdíjszakmai feladatok:  
 

1. Az egészségi állapottól függő nyugellátás iránti igények elbírálásához, az ellátásra való 
jogosultság vizsgálatához a szakkérdésben történő eljárás kezdeményezése. 

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok iratkezelésére vonatkozó jogszabályban, valamint 
szakmai irányító szervi, kormánymegbízotti utasításokban, szabályzatokban az egyeztetési 
eljárásra és igényelbírálási szakterületre meghatározott iratkezeléssel kapcsolatos feladatok 
ellátása.  

3. Szakkérdésben történő döntéssel kapcsolatos, időszakos felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a 
vizsgálat eredményétől függő intézkedések megtétele, a Magyar Államkincstár 
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Nyugdíjfolyósító Igazgatósága és az ügyfél értesítése, illetve intézkedés a leszállító, felemelő, 
megszüntető határozatok meghozataláról.  

4. Egyes ellátások továbbfolyósításával kapcsolatos szakkérdésben történő döntés beszerzése, 
és továbbítása a megkereső igazgatási szerv részére.  

5. Ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatás-kérési, 
betekintési- és helyesbítés-kérési jogai gyakorlásának, továbbá az információ szabadságra 
vonatkozó jogai gyakorlásának elősegítése.  

6. Az egészségi állapottól, illetve egészségkárosodástól függő nyugellátásban részesülő 
személy soron kívüli felülvizsgálatának elrendelése olyan tény vagy körülmény alapján, amely 
valószínűsíti, hogy a korábban megállapított egészségi állapot, egészségkárosodás mértéke 
nem áll fenn, vagy az a megállapítottnál kisebb mértékű. A soron kívüli felülvizsgálat 
eredményétől függő intézkedések megtétele. 

7. A Társadalombiztosítási Egyéni Számlával kapcsolatos feladatok ellátása, ügyfelek 
tájékoztatása. 

8. Nyugdíj-megállapítási és adategyeztetési ügyekben ügyfelek fogadása, részükre általános és 
konkrét ügyekben felvilágosítás adása, igénybejelentések felvétele. 

9. Nyugellátási és adategyeztetési ügyekhez szükséges jegyzőkönyvek felvétele, nyilatkozatok 
írásba foglalása. 

10. Kapcsolattartás és együttműködés a Magyar Államkincstár Központ szervezeti egységeivel, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. 

11. Írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása. 

12. Az igényelbírálás előkészítése (KELEN elektronikus dosszié nyitása, fénymásolási, 
szkennelési feladatok ellátása). 

13. Ügykezelési feladatok ellátása: beérkező igénybejelentések, megkeresések NYUGDMEG, 
GOVSYS és Poszeidon rendszerben iktatása, nyugdíj és adategyeztetési ügyekben érkező 
levelek, adatközlések kiosztása, postázási feladatok, nyugdíjügyiratok irattárazása, a 
visszaérkező tértivevények kezelése és kiosztása, nyugdíjirattár kezelése, nyugdíjiratok 
selejtezése. 

14. Központi nyomtatással kapcsolatos feladatok ellátása, kísérőjegyzékek elkészítése, döntések 
továbbítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához és az ügyfél részére. 

15. A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok intézése. 

16. A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás alapján adatszolgáltatás a biztosítottakra vonatkozóan 
bejelentett és nyilvántartott adatokról. 

17. Az osztályt érintő panaszok, közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok kivizsgálása, 
minősítése. 

18. Statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az osztály feladatkörébe tartozó feladatok kapcsán. 

 

c) egyéb nyugdíj-igazgatási feladatok:  

1. A jogalap nélkül felvett ellátások körében megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatok 
kiadása. 

2. Jogszabálysértő döntés esetén megállapított, kifizetett késedelmi kamat vizsgálata, szükség 
esetén megtérítési eljárás lefolytatása. 

 
d) szakmai-igazgatási, funkcionális és koordinációs feladatok: 
 

1. Közérdekű bejelentések, panasz ügyek vonatkozásában a beadványok továbbítása a Magyar 
Államkincstár Központhoz, valamint a havi monitoring jelentés elkészítése.  
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(2) Ellátja a családtámogatási és fogyatékossági támogatási feladatokat, a családok támogatásáról 
szóló törvényben és a fogyatékossági támogatás szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint: 

1. A családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás és gyermeknevelési támogatás, valamint 
az anyasági támogatás határozattal történő elbírálása, megállapítás esetén folyósítása. 

2. Más igényelbíráló szerv megkeresésére a folytatólagos folyósításhoz szükséges adatok ki-
adása, az iratok áttétele. 

3. Kapcsolattartás az Egészségbiztosítási Osztállyal a csecsemőgondozási díj, gyermekgondo-
zási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás megállapításával ösz-
szefüggésben. 

4. Hatósági bizonyítvány kiadása a folyósított családtámogatási ellátásokról. 

5. A feladatkörbe tartozó ügyekben érkezett megkeresésekre igazolások kiadása. 

6. Családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén – jogutódként – a családtámogatási irat-
anyag alapján az ellátások továbbfolyósítása. 

7. A gyermekgondozási támogatásban részesülő esetében a nyugdíjjárulék megállapítása és le-
vonása.  

8. A programrendszer segítségével az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének 
országos körűen, elektronikus úton történő teljesítése a NEAK részére.  

9. A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatban hozott elsőfokú döntések, beérkező fellebbezé-
sek alapján történő felülvizsgálata, majd a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül a 
Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő továbbítása  

10. A gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapításához szükséges ira-
tok előkészítése és felterjesztése a Kormánymegbízott részére. 

11. A munkavédelmi akcióterv keretén belül az adókedvezményre jogosító igazolás kiállítása a 
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy ké-
résére, és a bevallás törvényes határidőn belüli elkészítése a NAV részére. 

12. A fogyatékossági támogatás határozattal történő elbírálása, megállapítás esetén folyósítása. 

13. A fogyatékossági támogatási igények minősítésre történő előkészítése a Békéscsabai Járási 
Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szak-
értői Osztálya részére. 

14. A vakok személyi járadékának folyósítása és szükség szerint megszüntetése. 
 

17/A. § 

Egyszer űsített hatósági ellen őrzési feladatok 

A járási hivatal szervezeti egységei az egyszerűsített hatósági feladatok körében ellátják a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet-

ben meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat. 

 
18. § 

 
A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a járási védelmi igazgatási feladatok  körében ellátják  
 

1.  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szó-
ló törvényben; 

2. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben; 

3. a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben; 
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4. a katasztrófavédelemről szóló törvényben; 
és azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat. 
 
 

19. § 
 
A járási hivatal foglalkoztatottjainak feladatait az ügyrenden kívül a munkaköri leírások tartalmazzák 
részletesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Fejezet 
Működési rend 

 
11. Munkáltatói jogkör gyakorlása 

 
 

20. § 
 

(1)  A járási hivatal vezetőjét a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A 
hivatalvezető felett a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. A járási hiva-
tal hivatalvezető-helyettesét a hivatalvezető javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és szünteti 
meg a jogviszonyát. A hivatalvezető-helyettes felett – a kinevezés, jogviszony-megszüntetés, a 
fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói 
jogokat a hivatalvezető gyakorolja. 

 
(2) A járási hivatal foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja - a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról szóló törvényben foglalt eltérésekkel -, jogszabályokban megha-
tározott módon.  
 

(3) A hivatalvezető a kormányhivatal költségvetését érintő munkáltatói jogkörét a kormánymegbízott 
egyetértésével és a kormányhivatal gazdasági vezetőjének ellenjegyzése mellett gyakorolhatja. 

 
(4) A hivatalvezető által saját hatáskörben gyakorolt munkáltatói jogok: 
 

1. kinevezés, munkaszerződés megkötése, módosítása, a munkakör meghatározása,  
2. állami tisztviselői jogviszony, munkaviszony megszüntetése 
3. illetmény, munkabér megállapítása 
4. helyettesítés elrendelése, javaslattétel a helyettesítési díj mértékére 
5. rendkívüli munkavégzés elrendelésének engedélyezése, a kormánymegbízottal történő 

előzetes egyeztetés mellett rendelkezés a szabadidő megváltás/illetmény kifizetéséről 
6. általános munkarendtől való eltérés engedélyezése 
7. további jogviszony létesítésének engedélyezése  
8. az évi rendes szabadság, betegszabadság megállapítása, kiadása 
9. fizetés nélküli szabadság engedélyezése 
10. szülési szabadság kiadása, megszüntetése 
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11. a kormánymegbízottal történő előzetes egyeztetés mellett kötelezés valamely iskolai 
végzettség, szakképesítés megszerzésére, továbbképzésen történő részvételre 

12. szakmai rendezvényeken való részvétel engedélyezése 
13. fegyelmi, kártérítési, sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárás megindítása, lefolytatása 
14. fegyelmi büntetés, kártérítés, sérelemdíj összegének megállapítása 
15. összeférhetetlenség megállapítása 
16. vezetői tevékenység ellenőrzése 
17. munkaköri-követelmény megállapítására, teljesítmény-értékelésre, minősítésre jogosult 

értékelő vezető kijelölése 
18. más közigazgatási szervhez történő kirendelés, átirányítás 
19. javaslat illetményelőleg kifizetésének engedélyezésére 
20. utasítás adása hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés vizsgálatában való 

közreműködésre. 
 

(5)   Egyéb munkáltatói jogok különösen: 

1. munkaköri leírás elkészítése, aktualizálása 
2. rendkívüli munkavégzés kezdeményezése 
3. munkavégzési feladatok kijelölése 
4. szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete 
5.  javaslat évi rendes szabadság kiadására 
6. munkaköri-követelmény megállapítása, teljesítmény-értékelés, minősítés   
7.  a munkahelyről munkaidőben történő eltávozás engedélyezése 

 8.  javaslat anyagi, erkölcsi elismerésre, kitüntetésre 
9.  javaslat szociális juttatásra. 
 

(6)  A hivatalvezető a (4) bekezdés szerinti munkáltatói jogokat az osztályvezetők közreműködésével, 
kezdeményezésükre, illetve javaslatuk, véleményük meghallgatásával gyakorolja. 

 
(7)  A hivatalvezető az (5) bekezdés szerinti egyéb munkáltatói jogokat a hivatalvezető-helyettes és az 

osztályvezetők tekintetében maga gyakorolja. 
 
(8)  A hivatalvezető az (5) bekezdés szerinti egyéb munkáltatói jogok gyakorlását átruházza az osz-

tályvezetőkre az általuk vezetett osztály foglalkoztatottjait érintően. 
 
(9)  A kormánymegbízott gyakorolja a hivatalvezető helyett a munkáltatói jogokat a törvényben meg-

határozott esetekben. 
 
 

12. Fegyelmi, kártérítési felel ősségi jogkör gyakorlása 
 

21. § 
 

(1) A fegyelmi jogkör gyakorlására az állami tisztviselői jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes 
megszegésének alapos gyanúja esetén kerül sor. 

 
(2) A járási hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői feletti fegyelmi jogkör gyakorlója a 

hivatalvezető. Amennyiben az állami tisztviselő közvetlen felettese fegyelmi eljárás megindítására 
okot adó körülményt észlel, köteles erre a hivatalvezető figyelmét felhívni, az eljárás 
megindítására javaslatot tenni.  

 
(3) A fegyelmi eljárás során az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: 

Áttv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) és a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló Korm. rendelet 
rendelkezései szerint kell eljárni.  
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(4) Az állami tisztviselő, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, az állami 

szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség megszegésével okozott kárért kártérítési 
felelősséggel tartozik. A kártérítési felelősség megállapítására az állami tisztviselők és állami 
ügykezelők esetében az Áttv. és a Kttv., valamint a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi 
eljárásról szóló Korm. rendelet, munkavállalók esetében a Munka Törvénykönyve, egyéb 
jogviszonyban a Polgári Törvénykönyv, vagy a jogviszonyra vonatkozó jogszabály szabályai az 
irányadók. 

 
13. A járási hivatal munkarendje 

 
22. § 

 
A Gyulai Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, valamint a 
munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt ren-
delkezéseket kell alkalmazni. 

 
 
 
 
 
 
 

14. Az ügyfélfogadás rendje 
 

23. § 
 

(1) A járási hivatal osztályainak ügyfélfogadási rendjét a 3. függelék tartalmazza. 
 
(2) A települési ügysegédi feladatot ellátó állami tisztviselők ügyfélfogadási helyét és időpontját a 4. 

függelék tartalmazza.  
 
(3) Amennyiben előre nem látható esemény (vis maior) vagy az alkalmazott informatikai rendszerek 

meghibásodása miatt az ügyfélfogadási rendet ideiglenesen meg kell változtatni, vagy az ügyfél-
fogadást szüneteltetni kell, úgy erről a hivatalvezetőt, az ügyfeleket és a kormányhivatalt tájékoz-
tatni kell. Az ügyfeleket a járási hivatal honlapján, a szakigazgatási portálon illetve az osztály mű-
ködési helyén kiplakátolva kell értesíteni, megjelölve a helyreállítás várható időpontját. 

 
(4) A hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők a 3. függelék szerinti ügyfélfogadási 

rendtől eltérően - előzetes egyeztetés alapján - munkaidejükben fogadják az ügyfeleket, partnere-
iket, vendégeiket. 

 
(5) A hivatalvezető gondoskodik arról, hogy az országgyűlési képviselők, az önkormányzati képvise-

lők és tisztségviselők, jegyzők, aljegyzők, a helyi és területi közigazgatási szervek vezetői, feljo-
gosított közszolgálati/állami tisztviselői, közalkalmazottai soron kívül, illetve előre egyeztetett idő-
pontban kereshessék fel a hivatalvezetőt, a hivatalvezető-helyettest és az osztályvezetőket. 

 

15. Az ügyintézés, munkavégzés általános szabályai 
 

24. § 
 

(1)  A járási hivatal foglalkoztatottjainak munkaköri feladatait az egyéni munkaköri leírások részletesen 
tartalmazzák. 

 
(2)  Az állami tisztviselő, állami ügykezelő feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak megfelelően, 

szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint, a szakmai és az 
etikai szabályok betartásával köteles ellátni. 
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(3)  Az állami tisztviselők, állami ügykezelők munkavégzésük során kötelesek figyelemmel lenni arra, 
hogy magatartásukban és megjelenésükben a Magyar Államot képviselik, kötelesek a közszolgá-
lat és a járási hivatal tekintélyét megőrizni. Erre a hivatali tevékenységen kívül is törekedni kell. 

 
(4)  Az állami tisztviselő, állami ügykezelő köteles megtartani a minősített adatot, betartani az adatvé-

delmi szabályokat. 
  
(5)  A foglalkoztatott köteles kijelölt munkahelyén az ügyrendben előírt munkaidőben és munkára ké-

pes állapotban megjelenni és munkát végezni. 
 
(6) Minden foglalkoztatott egyénileg felelős a személyes használatába adott és az általa használt 

egyéb hivatali vagyontárgyakért. 
 
(7)  A járási hivatal vezető beosztású állami tisztviselői a vezetésük alatt álló szervezeti egységek 

foglalkoztatottjait utasíthatják. 
 
(8)  A hivatalvezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell telje-

síteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes 
vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét – vagy 
amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt -– az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot 
haladéktalanul a közvetlen felettes vezetőhöz kell eljuttatni.  

 
 
 
 

16. Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 
 

25. § 
 
Az ügyiratkezelésre a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
törvényben, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló Korm. 
rendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló MvM 
utasításban, kormánymegbízotti utasításban, egyéb belső szabályzatban foglaltak az irányadók. 

 
 
 

V. Fejezet 
 A helyettesítés szabályai 

 
17. A vezetők, valamint az állami tisztvisel ők, állami ügykezel ők és munkavállalók  

helyettesítési rendje 
 
 

26. § 
 

(1) A hivatalvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén általános helyettesítését a hivatalvezető-
helyettes látja el. 
 

(2) A hivatalvezetői álláshely betöltetlensége esetén a hivatalvezetőt a hivatalvezető-helyettes, ennek 
hiányában a kormánymegbízott által kijelölt, a járási hivatalnál foglalkoztatott vezető munkakört 
betöltő állami tisztviselő helyettesíti. 
 

(3) A hivatalvezető-helyettest távolléte vagy akadályoztatása, vagy álláshelyének betöltetlensége 
esetén a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője helyettesíti. 
 

(4) A hivatalvezetőt és a hivatalvezető-helyettest együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a 
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője helyettesíti. A hivatalvezető, a hivatalvezető-
helyettes, valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetőjének együttes távolléte 
vagy akadályoztatása esetén a helyettesítést a Kormányablak Osztály vezetője látja el. 
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(5) Az osztályvezető helyettesítését távolléte vagy akadályoztatása, vagy az osztályvezetői álláshely 

betöltetlensége esetén az a kijelölt állami tisztviselő látja el, akiknek munkaköri leírása az osztály-
vezető helyettesítésére szóló feladatot tartalmazza. 

 
(6) Az ügyintézők a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik egymást. Az osztá-

lyokon belül a helyettesítés rendjének kialakítása az osztályvezető kötelessége, aki az eseti he-
lyettesítést szóban is elrendelheti. A helyettesítést elrendelő vezetőnek minden helyettesítési fel-
adat megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a helyettesítéssel megbízott munkatárs rendelkezzen 
a feladatok ellátásához szükséges átfogó tájékozottsággal. 

 
(7) A helyettesítő munkatárs a helyettesített valamennyi jogkörével felruházható, de meghatározott 

esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az át nem ruházott jogokat a helyettesített 
munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 

 
(8) A munkaköri leírásukban egymás helyettesítésére kijelölt állami tisztviselők együttes távolléte 

vagy akadályoztatása, vagy álláshelyük együttes betöltetlensége esetén az eseti helyettesítő 
kijelöléséről közvetlen felettesük gondoskodik. 

 
(9) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy felelős mindazoknak az átruházott 

jogoknak a gyakorlásáért és kötelezettségeknek a teljesítésért, amelyek vonatkozásában a 
helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítés időtartama alatt a helyettesítést 
ellátó személy, felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, valamint a szükséges 
intézkedések elmulasztásáért. 

 
(10) A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett intézkedésekről 

a helyettesítő köteles a helyettesített állami tisztviselőt tájékoztatni. 
 
 

VI. Fejezet 

Kapcsolattartás és együttm űködés 
 

18. A járási hivatal képviselete 
 

27. § 
 

(1) A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a hivatalvezető képviseli. A hivatal-
vezető akadályoztatása esetén a helyettesítésre vonatkozó szabályok az irányadók. 

 
(2) A minisztériumokkal, központi hivatalokkal, kormányhivatalokkal, önkormányzatokkal, a verseny-

szféra képviselőivel és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a járási hivatalt a hiva-
talvezető képviseli. 

 
(3) A járási hivatal osztályai által ellátott szakterületeket érintő kérdésekben a járási hivatalt az erre, 

a hivatalvezető által felhatalmazott osztályvezető vagy állami tisztviselő képviseli. 
 

19. A járási hivatalon belüli kapcsolattartás rendj e 
 

28. § 
 

(1) A járási hivatal osztályai tevékenységük során horizontális együttműködésre kötelezettek. A hiva-
talvezető a több osztályt érintő feladatok végrehajtása esetén is biztosítja a hatékony és szaksze-
rű munkavégzést, ennek érdekében az érintett osztályok vezetőivel folyamatosan kapcsolatot tart 
és együttműködik a feladatok egységes szakmai szempontok szerinti megvalósításában. 

 
(2) A feladatkörükbe tartozó, de más osztályt is érintő ügyekben az érdekeltek egymást folyamato-

san tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat el-
látásában a többi érintett osztály álláspontja összehangoltan érvényesüljön, annak az osztálynak 
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a vezetője felelős, amelynek az ügy intézése a fő szakmai feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a 
hivatalvezető kijelölt. 

 
(3) A hivatalvezető az összetett megközelítést, és több szakterület szoros együttműködését igénylő 

feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett osztályvezetők és a tárgykör szerint ille-
tékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet 
el. A csoportos munkavégzés során az állami tisztviselőket a komplex feladat megfelelő határidő-
ben történő elvégzése érdekében együttműködési kötelezettség és felelősség terheli. 

 
(4) A járási hivatalon belüli kapcsolattartás fórumai a hivatalvezető által tartott rendszeres értekezle-

tek, a hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők által szükség szerint tartott 
csoportos megbeszélések, továbbá az egyedi, eseti megbeszélések. Az osztályok vezetői és fog-
lalkoztatottjai egyebekben folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással és együttműködnek a já-
rási hivatali feladatok végrehajtásában. 

 
20. Munkaértekezletek, egyéb tájékoztatási és dönté s-előkészítő fórumok 

 
29. § 

 
A járási hivatal munkaértekezletei, tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai: 
 
 
1. Járási hivatalvezetői értekezlet 
  

Résztvevői a hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, az osztályvezetők, valamint a járási hivatal-
vezető által meghívottak. Az értekezletet a járási hivatalvezető hívja össze és vezeti heti rendsze-
rességgel, hétfői napokon. 
 

2.  Összmunkavállalói értekezlet 
 

Résztvevői a hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, az osztályok vezetői és foglalkoztatottjai va-
lamint a hivatalvezető által meghívottak. Az értekezletet a hivatalvezető hívja össze és vezeti szük-
ség szerint, de legalább félévente.   

 
3.  Munkacsoport 
 

A hivatalvezető a járási hivatal több osztályának feladatkörét érintő, komplex megközelítésű, eseti 
feladat elvégzésére hivatalvezetői utasítással - a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és mű-
ködésének időtartamát megjelölve -, munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport vezetője az el-
végzett feladat teljesítéséről a hivatalvezetőt köteles tájékoztatni. 
 

4.  Osztályértekezlet 
 

Az osztályvezető szükség szerint, de legalább negyedévente értekezletet tart a munkatervi felada-
tok teljesítése, a jogszabályok, valamint egyéb szakmai és működési jellegű aktualitások megbe-
szélése érdekében. Az értekezletet az osztályvezető hívja össze és vezeti, melyen az osztály vala-
mennyi foglalkoztatottja részt vesz. 
 
 

VII. Fejezet 

Vezetői ellen őrzés 
 

30. § 
 

(1) A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység része, magába foglalja a szervezeti egység vala-
mennyi foglalkoztatottjának ellenőrzését.  
 

(2) A járási hivatal a működés és feladatellátás irányításának, felügyeletének során folyamatos veze-
tői ellenőrzést biztosít, melynek előírásait belső szabályzatok, vezetői utasítások, az ügyrend, va-
lamint a vezetők munkaköri leírása tartalmazza. 
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(3) A járási hivatal vezető beosztású állami tisztviselői a feladatok teljesítését a munkafolyamatba 
épített ellenőrzésen keresztül és eseti, egyéni számonkérésekkel kísérik figyelemmel. 
 

(4) A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a vezető az el-
lenőrzött foglalkoztatott felé azonnal, egyébként folyamatosan, illetve szükség szerint a munkaér-
tekezleteken hívja fel az érintettek figyelmét. 
 

(5) Amennyiben a foglalkoztatottak tekintetében az ellenőrzés során további intézkedést igénylő 
szabályszegés állapítható meg, úgy az osztályvezetők a hivatalvezető felé javaslatot tesznek 
ezek megtételére. 

 
(6) A hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők kötelesek a hatáskörükbe tartozó, 

nem általuk kiadmányozott iratok rendszeres, mintavétel-szerű ellenőrzésére. 
 
(7) Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során a határidők betartása, a törvényesség, szak-

szerűség és a minőség is ellenőrzésre kerül. 
 
(8) A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a szakmai munka vonatkozásában jogszabály illetve 

terv szerint kijelölt valamint eseti ellenőrzést végezhet, ennek érdekében bármelyik osztályon ke-
letkezett iratot bekérhet. 

 
(9) Az osztályvezetők az iratok irattárba helyezése engedélyezésekor az ügyviteli szabályok betartá-

sával kötelesek eljárni, így kötelesek áttekinteni, hogy az ügyben minden elintézésre került-e, to-
vábbi teendő megtétele szükséges-e. 
 

VIII. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

31. § 
 

Az ügyrend függelékei: 
 
1. függelék: A Gyulai Járási Hivatal szervezeti egységeinek elérhetősége 
2. függelék: A Gyulai Járási Hivatal szervezeti felépítésének ábrája 
3. függelék: A Gyulai Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 
4. függelék: A Gyulai Járási Hivatal települési ügysegédjének ügyfélfogadási rendje 
 
 
 
 
 
  dr. Gulyás Imre 
  hivatalvezető 



1. függelék a Gyulai Járási Hivatal Ügyrendjéhez 

 

A SZERVEZETI EGYSÉGEK ELÉRHETŐSÉGE 

 

1.  Kormányablak Osztály  

 a. címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

 b. e-mail cím: gyula.okmanyiroda@bekes.gov.hu 

c. telefonszám: (66) 464-043; telefax: (66) 463-040 

 

1a. Kormányablak Osztály Eleki Telephelye  

a. címe:  5742 Elek, Gyulai út 2. 

b. e-mail cím: elek.okmanyiroda@bekes.gov.hu 

c. telefonszám: (66) 240-956; telefax: (66) 240-411 

 

2.  Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály   

 a. címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

 b. e-mail cím: gyula.gyamhat@bekes.gov.hu  

c. telefonszám: (66) 464-043; telefax: (66) 463-040 

 

3.  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

 a. címe: 5700 Gyula, Kossuth u. 2. 

 b. e-mail cím: gyula.elelmiszer@bekes.gov.hu 

c. telefonszám: (66) 560-070; telefax: (66) 560-071 

 

4.  Építésügyi Osztály   

 a. címe: 5700 Gyula, Kossuth u. 2. 

 b. e-mail cím: gyula.epites@bekes.gov.hu 

c. telefonszám: (66) 362-977; telefax: (66) 362-977/3203 m. 

 

5.  Foglalkoztatási Osztály    

 a. címe: 5700 Gyula, Ady Endre u. 8. 

 b. e-mail cím: gyula.foglalkoztatas@bekes.gov.hu 

c. telefonszám: (66) 463-257; telefax: (66) 463-108 

 

6.  Földhivatali Osztály    

 a. címe: 5700 Gyula, Petőfi tér 2., Pf. 41. 

 b. e-mail cím: gyula.foldhivatal@bekes.gov.hu 

c. telefonszám: (66) 561-660; telefax: (66) 562-150 



 

 

7.  Népegészségügyi Osztály  

 a. címe: 5700 Gyula, Kossuth u. 2. 

 b. e-mail cím: gyula.nepeu@bekes.gov.hu 

c. telefonszám: (66) 463-017; telefax: (66) 361-612 

  

7a. Népegészségügyi Osztály Szeghalmi Telephelye 

a. címe: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4. 

b. e-mail cím: szeghalom.nepeu@bekes.gov.hu 

c. telefonszám: (66) 371-351 

 

8. Nyugdíjbiztosítási Osztály 

 a. címe: 5700 Gyula, Kossuth u. 2. 

 b. e-mail cím: gyula.nyugdij@bekes.gov.hu 

b. telefonszám: (66) 362-977; telefax: (66) 362-977/3203 m. 

 



    2. függelék a Gyulai Járási Hivatal Ügyrendjéhez 

 

 GYULAI JÁRÁSI HIVATAL 

 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

Hivatalvezet ő 

Hivatalvezet ő-
helyettes  

 Kormányablak 
Osztály 

 
Gyula, Petőfi tér 3. 
Tel.: 66/464-043  
Fax: 66/463-040 

 

Hatósági, 
Gyámügyi és 
Igazságügyi  

Osztály 

 
Gyula, Petőfi tér 3. 
Tel.: 66/464-043 
Fax: 66/463-040 

Földhivatali 
Osztály 

 
Gyula, Petőfi tér 2. 
Tel.: 66/561-660 
Fax: 66/562-150 

 

Foglalkoztatási 
Osztály 

 
Gyula, Ady Endre u. 

8. 
Tel.: 66/463-257 
Fax: 66/463-108 

 

Kormányablak Osztály 
Eleki Telephely 
Elek, Gyulai út 2. 
Tel.: 66/240-956 
Fax: 66/240-411 

 

Ügysegédek 
 

Lőkösháza, Alapítók útja 
17-19. 

Kétegyháza, Fő tér 9. 
Elek, Gyulai út 2. 

Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügyi 
Osztály 

 
Gyula, Kossuth L. u. 2. 

Tel:66/560-070 
Fax: 66/560-071 

Népegészségügyi 
Osztály 

 
Gyula, Kossuth L. u. 2. 

Tel:66/463-017 
Fax: 66/361-612 

Építésügyi Osztály  
 
 

Gyula, Kossuth L. u. 2. 
Tel.: 66/362-977 
Fax:66/362-977 

3203 mellék 

Népegészségügyi 
Osztály 

Szeghalmi 
Telephely 

 
Szeghalom,  

Nagy Miklós u. 4.  
Tel:66/371-351 

Nyugdíjbiztosítási 
Osztály 

 
Gyula, Kossuth L. u. 2. 

Tel.: 66/362-977 
Fax: 66/362-977 

3203 mellék 
 



3. függelék a Gyulai Járási Hivatal Ügyrendjéhez 
 
 

A GYULAI  JÁRÁSI  HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK RENDJE 
 

 
 

OSZTÁLY MEGNEVEZÉSE 
 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Kormányablak Osztály  
 

7.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-18.00 8.00-12.00 

Kormányablak Osztá ly  
Eleki Telephelye 

8.00-17.00 
 

12.30-16.00 
 

------- 
 

8.00-16.00 
 

8.00-12.00 

Hatósági , Gyámügyi  és 
Igazságügyi Osztály 

8.00-16.00 8.00-13.00 ------- 8.00-16.00 8.00-13.00 

Élelmiszerlánc -biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

8.00-16.00 8.00-13.00 ------- 8.00-13.00 8.00-13.00 

Nyugdíjbiztosítási Osztály  
 

8.00-17.00 
 

8.00-13.00 
 

8.00-13.00 
 

8.00-13.00 
 

8.00-13.00  
 

Építésügyi Osztály  
 

8.00-16.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 

Népegészségügyi Osztály  
 

8.00-16.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 

Népegészségügyi Osztály  
Szeghalmi Telephelye 
 

8.00-16.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 

Foglalkoztatási Osztály  
 

8.00-16.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 

Földhivatali Osztály  
 

8.00-16.00 
 

8.00-13.00 
 

------ 
 

8.00-16.00 
 

8.00-13.00 
 

 
 
 

 

 



4. függelék a Gyulai Járási Hivatal Ügyrendjéhez 
 

 
 
 

A GYULAI JÁRÁSI HIVATAL 
 

 TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDJÉNEK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 
 

 
 

ÜGYSEGÉD MŰKÖDÉSI HELYE  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Kormányablak Osztály Eleki Telephelye 
az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal épületében 

Elek, Gyulai út 2., tel.: (66) 240-956 
8.00-17.00 12.30-16.00 ------ 

 
8.00-16.00 8.00-12.00 

a Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületében 
Kétegyháza, Fő tér 9., tel.: (66) 250-122 ------ ----- 8.00-16.00 ----- ----- 

 
a lőkösházi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

Lőkösháza, Alapítók útja 17-19. Tel.: 66/244-399 
----- 8.00-12.00 ----- ----- ----- 

 
 



 

15. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 
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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
MEZŐKOVÁCSHÁZAI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYRENDJE 

 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Cím 

A Mezőkovácsházai Járási Hivatal ügyrendjének célja, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal jogállása és 
alapadatai 

 
1. § 

(1) Az ügyrend célja, hogy meghatározza a Mezőkovácsházai Járási Hivatal működési rendjét, különösen annak 
feladat- és hatásköreit, ügyintézési, ügyviteli rendjét, az ezekhez kapcsolódó tevékenységeit, továbbá a 
felelős alkalmazottak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés és a kiadmányozás rendjét, a belső (szerven 
belüli) és külső kapcsolattartás, képviselet módját, és ez által elősegítse a Járási Hivatal feladatának és 
tevékenységének magas színvonalú ellátását. 

 
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 

a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény értelmében a 
Békés Megyei Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és a 
járási hivatalokból áll. 

 
(3) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezete osztályokból áll. A járási hivatal a jogszabályban megállapított 

hatáskörét önállóan gyakorolja. A járási hivatal által ellátandó egyedi ügyben a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, illetve annak vezetője utasításadási joggal nem rendelkezik. 

 
(4) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal alapadatai a következők: 

a) megnevezése:    Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási 
            Hivatala 
b) székhelye:    5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169. 
c) levelezési címe:   5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169. 
d) elektronikus elérhetősége:  mezokovacshaza.jaras@bekes.gov.hu 
e) jogállása:    a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatala 
f) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége 
 

(5) Az Ügyrend rendelkezései betartásának folyamatos ellenőrzése minden szervezeti egység vezetőjének a 
feladata az irányítása alatt álló munkavállalóknál. Az Ügyrend rendelkezéseinek megsértése esetén a 
szervezeti egységek vezetői kötelesek a megfelelő jelzést, intézkedést megtenni, továbbá, amennyiben 
indokolt, fegyelmi eljárást kezdeményezni. 

 
(6) Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben és működési területeken – jogszabály vagy közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kifejezett felhatalmazása esetén - a Hivatalvezető Vezetői Utasításban 
rendelkezhet, mely vezetői utasítás rendelkezései nem lehetnek ellentétesek jelen Ügyrend 
rendelkezéseivel. A mindenkor hatályos Vezetői Utasítások nyilvántartásáról, vezetéséről és kezeléséről a 
hivatalvezető-helyettes gondoskodik. 
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2. Cím 

Az Ügyrend hatálya 
 

2. § 
 
(1) Az Ügyrend hatálya a Mezőkovácsházai Járási Hivatal állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és 

munkavállalóira (továbbiakban: foglalkoztatottak) terjed ki állami szolgálati jogviszonyuk/munkaviszonyuk 
alapján ellátott feladat- és hatáskörükben. 

 
(2) Az Ügyrendben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó eszközzel, 

továbbá a Kormányhivatal belső szabályzataiban, illetőleg a Kormánymegbízotti/főigazgatói utasításokban 
foglaltakkal. 

 
3. Cím 

A Mezőkovácsházai Járási Hivatal hatásköre, illetékessége, szakmai irányítása 
 

3. § 
 
(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal alapfeladatait a Kormányhivatal alapító okirata, jogállását, feladat- és 

hatáskörét a Khtv, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet), az SZMSZ és egyéb jogszabályok határozzák meg. 

 
(2) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal illetékességi területén gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskörét. A Mezőkovácsházai Járási Hivatal illetékességére a Kormányrendeletben foglaltak az 
irányadóak.   

 
4. § 

 
(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal nem önálló költségvetési szerv. A kormánymegbízott közvetlen vezetése 

alatt álló szervezeti egységek és a járási hivatalok egy költségvetési szervet képeznek. Működésük 
költségeit az Országgyűlés a költségvetési törvénynek a kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter által 
vezetett minisztérium fejezetében biztosítja. 

 
(2) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal működésének költségvetését a Kormányhivatal költségvetése 

tartalmazza. 
 
 

II. Fejezet 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezete, személyi állománya 

 
 

1. Cím 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységei 

 

5. § 
 

(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatalban az alábbi szervezeti egységek működnek: 
 

a) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
- Battonyai Kirendeltség 
- Medgyesegyházi Kirendeltség 

 
b) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

- Battonyai Kirendeltség (okmányiroda) 
- Mezőhegyesi Kirendeltség (okmányiroda) 

 
c) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
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d) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 

(3) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti felépítését, organogramját az 1. függelék tartalmazza. 
 
 

2. Cím 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal személyi állománya 

 
6. § 

 
(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal létszámadatai a következők: 
 

Összesített létszámadatok: 
 

MEZŐKOVÁCSHÁZAI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZETŐJE  

MEZŐKOVÁCSHÁZAI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZETŐ HELYETTESE  

Osztályvezető   3 fő 

Ügyintéző/ ügykezelő  71 fő 

Munkavállaló:  1 fő 

Összesen:  77 fő 

 
 

a) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
1. Személyi állomány:  1 fő osztályvezető, 37 fő  

b) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
2. Személyi állomány:  1 fő osztályvezető,  7 fő 

c) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak Osztály Kirendeltségei (Okmányiroda) 
3. Személyi állomány:         5 fő  

d) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
4. Személyi állomány:  1 fő osztályvezető, 12 fő  

e) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
5. Személyi állomány:  1 fő osztályvezető, 11 fő  

 
A hivatalvezető-helyettes látja el a Kormányablak Osztály osztályvezetői feladatait.  

 
 

3. Cím 
A munkáltatói jogok gyakorlása 

 
7. §  

 
(1)  A Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetőjét a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért 

felelős miniszter nevezi ki. A járási hivatal hivatalvezető-helyettesét a Hivatalvezető javaslatára a 
kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. A hivatalvezető-helyettes felett - a kinevezés, a felmentés, a 
fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a munkáltatói jogokat a 
Hivatalvezető gyakorolja. 

 
(2) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal állami tisztviselői, valamint munkavállalói feletti munkáltatói joggyakorlás 

rendjére, besorolásaira egyebekben a Khtv., az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
(továbbiakban: Áttv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  
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(3)  Kiemelt munkáltatói jogkörök: 
a) Kinevezés, munkaszerződés megkötése, munkakör meghatározása, kinevezés módosítása 
b) Állami szolgálati jogviszony, munkaviszony megszüntetése 
c) Illetmény, munkabér megállapítása 
d) Helyettesítés elrendelése, javaslattétel a helyettesítési díj mértékére 
e) Rendkívüli munkavégzés elrendelésének engedélyezése 
f) További jogviszony létesítése  
g) Fizetés nélküli szabadság engedélyezése 
h) Fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása 
i) Összeférhetetlenség elbírálása 
j) Vezetői tevékenység ellenőrzése 
k) Az általános munkarendtől való eltérés engedélyezése 
l) Szakmai minősítés (Áttv. szerint) 
m) Teljesítmény-követelmény megállapítása és teljesítmény-értékelés 
n) Munkaköri leírás meghatározása, folyamatos aktualizálása 
o) Munkavégzési feladatok kijelölése 
p) Szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete 
q) Rendkívüli munkavégzés kezdeményezése 
r) Szabadság kiadása 
s) Javaslat anyagi, erkölcsi elismerésre 
t) Javaslat szociális juttatásra 
u) Saját gépjármű hivatali célú eseti használata 
 

(5) A munkáltatói jogkör gyakorlása: 
 

a) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal foglalkoztatottaival kapcsolatosan, a Hivatalvezető kivételével a 
munkáltatói jogokat a Hivatalvezető gyakorolja.  

 
b) A járási hivatal vezetője a Mezőkovácsházai Járási Hivatal foglalkoztatottjának kinevezni javasolt 

személyről tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követő 
15 napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy a Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
foglalkoztatottjának nem nevezhető ki. 

 
c) A Hivatalvezető az (5) bekezdés d) és e) pontjában foglalt kivételekkel a munkáltatói jogokat a maga 

számára fenntartja, azokat a foglalkoztatottak tekintetében az illetékes szervezeti egység vezető 
közreműködésével, javaslatának, véleményének meghallgatásával gyakorolja. 

 
d) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal foglalkoztatottjai tekintetében az i, j, l, valamint a q-u pontok szerinti 

munkáltató jogokat - az illetékes szervezeti egység vezető közreműködésével, javaslatának, 
véleményének meghallgatásával - a hivatalvezető-helyettes is gyakorolhatja. 

 
e) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetői foglalkoztatottjaik tekintetében az l., 

m., n., o., p., q., r., s., és t., pont szerinti munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben gyakorolják. 
 
 
 

III. Fejezet 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal feladat és hatásköre szervezeti egységenként, illetve az egyes 

feladatokhoz tartozó munkafolyamatok leírása 
 

8. § 
 

(1) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya  
Feladatköre: A Mezőkovácsházai Járási Hivatal ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat, a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, 
melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, 
így különösen 
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a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott szociális hatósági feladatokat, ennek keretében 
intézkedik és eljár:  

1. időskorúak járadéka, 
2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás, 
3. ápolási díj, 
4. közgyógyellátás, 
5. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmek elbírálásban,  
6. ellátja a települési ügysegédi feladatokat, 
7. jogosulatlanul kifizetett ellátások, valamint egyéb bírságok nyilvántartása, behajtása 

érdekében. 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott 
feladat- és hatáskört érintő gyámügyi feladatok, ennek keretében intézkedik és eljár:  

1. gyermekek védelme érdekében, 
2. pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban, 
3. gyermek családi jogállásának rendezése érdekében, 
4. terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében, 
5. örökbefogadással kapcsolatban dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók 

alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek 
nyilvántartásba való felvételét, valamint felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, 
amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, 

6. pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 
7. feljelentést tesz, 
8. kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását, 
9. kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban, 
10. gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban, 
11. hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében 

bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel 
elvégzése iránti kérelméhez a gyámhivatal hatáskörébe tartozik, 

12. vagyonkezeléssel kapcsolatban indult ügyekben. 
c) Egyéb hatósági ügyekben intézkedik és eljár: 

1. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben az általános 
illetékességű járási hivatalnál meghatározott feladatokat; 

2. a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben az általános illetékességű járási hivatalnál meghatározott feladatokat; 

3. a hadigondozásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatokat,  

4. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, a természet 
védelméről szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi, levegőtisztasági 
feladatokat; 

5. a társasházakról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatokat, 

6. temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott kommunális igazgatási (temetkezési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos) feladatokat; 

7. a menedékjogról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott idegenrendészeti feladatokat; 

8. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott szabálysértési hatósági feladatokat, 
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9.  a kereskedelemről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott kereskedelmi feladatokat, 

10. a közúti közlekedésről szóló törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben az általános illetékességű járási hivatalnál meghatározott közlekedés 
igazgatási feladatokat, 

11. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott oktatással kapcsolatos feladatokat, 

d) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal működésével kapcsolatos titkársági és egyes funkcionális 
feladatok ellátása:  

1. közreműködik a járási hivatalvezető feladatainak ellátásban, 
2. közreműködik a járási hivatal funkcionális feladatainak a végrehajtásában,   
3. közreműködik a kormányhivatal humánpolitikai, pénzügyi és számviteli, gazdasági 

feladatainak ellátásban,  
4. gondoskodik a titkársági és iratkezelési feladatok ellátásáról, 
5. közreműködik a járási védelmi igazgatási feladatok ellátásában, 
6. informatikai feladatok ellátása, 
7. egyéb karbantartási feladatok (gépjárművek, berendezési tárgyak) 

 
 

(2) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya Battonyai és Mezőhegyesi Kirendeltsége 
Feladatköre: A Mezőkovácsházai Járási Hivatal az okmányirodai feladatok körében ellátja 

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és 
az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

e) az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

f) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott; 

g) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak Osztályának okmányirodái közül a 
Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében foglalt ügyek tekintetében: 

1. amennyiben az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
(székhelye, telephelye) Battonya, Dombegyház, Kevermes, Kisdombegyház, 
Magyardombegyház, a Battonyán működő okmányiroda, 
2. amennyiben az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
(székhelye, telephelye) Mezőhegyes, a Mezőhegyesen működő okmányiroda 
jár el. 
 

(3) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 
 Feladatköre: A Mezőkovácsházai Járási Hivatal a Kormányablak feladatok körében ellátja 

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az 
annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról 
szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 

e) az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

f) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 
szóló kormányrendeletben meghatározott; 
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g) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablaka a Korm. rendelet 1. § (4) 
bekezdésében foglalt ügyek tekintetében: 

1. amennyiben az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
(székhelye, telephelye) Almáskamarás, Dombiratos, Kaszaper, Kunágota, 
Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, 
Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza a 
Mezőkovácsházán működő Kormányablak jár el; 

h) A kormányablakokról szóló 515/2013.(XII.31.) Korm. rendelet mellékleteiben  
szereplő szolgáltatások (okmánykiadás, továbbítás, tájékoztatás, kiegészítő 
szolgáltatás, stb.) ellátása. 

 
(4) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

(4a) Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok: 
i. Koordinációs feladatai tekintetében:  

a) Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról 
szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.  

b) Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és 
eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felé. 

c) Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
d) A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket 

véleményezi.  
e) Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

települési önkormányzatokkal. 
f) Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 
g) Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 
h) Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály 

feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket. 
i) Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő 

szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel. 
j) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó 
igazolás kiadásának feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás megállapítására jogosult szervezeti egységét közös adatbázison 
(FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés). 

 
ii. A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai 

tekintetében: 

a) Fogadja és továbbítja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
részére a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket. 

b) Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, 
a munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság 
feltételeként is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén 
munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére. 

c) Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel 
kapcsolatos feladatokat.  

 
iii. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 
szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési 
járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, 
valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások 
szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Számfejtési ütemterv alapján elvégzi 
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a megállapított járadék, segély, költségtérítés pénzügyi feladását az Integrált 
Rendszerben. 

b) Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 
feladatokat elvégzi. 

c) Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási 
Osztály az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt 
felterjeszti a másodfokon eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztály számára. 

d) A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és átadja a 
méltányossági jogkört gyakorló hivatalvezető által történő döntéshozatal 
céljából. 

e) Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel 
(részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

f) Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 
állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági 
bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek 
nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes 
személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására 
kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

g) Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 
h) Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 
i) Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt 

feladatokat. 
j) Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket. 
k) Ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi 

rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat. 
 

iv. Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

a) A Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 
tanácsadási feladatokat. 

b) Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, 
megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. 
Szükség esetén gondoskodik a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának 
megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok 
beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról. 

c) Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és 
meghosszabbításával kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, 
valamint magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
eljárásokban a közvetítői nyilatkozat előkészítéséhez szükséges feladatokat 
ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot. 
 

v. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

a) Munkaközvetítést végez. 
b) Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos feladatokat. 
c) Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket. 
d) Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében 

kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület 
munkaerőpiaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás 
során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat. 



 11 

e) A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt 
figyelmet fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására. 

f) Információt nyújt, tanácsadást végez. 
g) Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 
h) Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, 
közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 
javítását célzó programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról 
felméréseket és kirendeltségi értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), 
elégedettségi felméréseket készít.   

i) Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 
enyhítésében. 

j) Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

vi. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

a) Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott 
feladatokat. 

b) Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból. 
c) Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 
d) Információt nyújt, tanácsadást végez. 
e) Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 
f) Kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel. 
g) Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. 
h) Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 
i) Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 
 
(4b) Munkaerő-piaci és pénzügyi feladatok 

i. Koordinációs feladatai tekintetében:  

a) Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és 
eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére. 

b) Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
c) A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket 

véleményezi.  
d) Segíti a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci 

Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon 
megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat.  

e) Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 
f) Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 
g) Megválaszolja az ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe 

tartozó tájékoztatáskéréseket. 
h) Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel. 
i) Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi 

szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.  
j) Működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket. 
k) A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést 

készít (negyedéves, éves prognózisok) 
l) Partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít. 

 
ii. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a) Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával 
kapcsolatos hatósági feladatokat. (döntésekről szóló értesítő levelek, a 
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támogatások elutasításával kapcsolatos dokumentumok, a támogatások 
megállapítására, módosítására vonatkozó hatósági szerződések megkötése) 

b) Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel 
(részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

c) Ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi 
feladatokat. 

d) A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a 
Foglalkoztatási Osztály együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések 
betartásával tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a 
munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerőpiaci információkról. 

e) Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási 
Osztály az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt 
felterjeszti a másodfokon eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztály számára. 

f) A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és átadja a 
méltányossági jogkört gyakorló hivatalvezető által történő döntéshozatal 
céljából. 

g) Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 
h) Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a 

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

i) Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

j) Illetékességi területén ellátja a foglalkoztatók harmadik országbeli 
állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentésével 
kapcsolatos igazolás kiadására és nyilvántartás vezetésére vonatkozó, 
valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

 
 

iii. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

a) Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott 
feladatokat. 

b) Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában. 

c) Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

d) Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó 
pénzügyi feladatokat. 

e) Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi 
területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 

f) Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 
megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát. 

g) Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a feladatkörébe 
tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan. 

h) Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök 
visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

i) Dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 
j) Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 
k) Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben 

foglaltak teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben 
foglaltak szerinti teljesítését. 

l) Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 
m) Rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt 

a közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, 
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valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony 
felhasználásáról.  

 
(4c) Európai uniós és nemzetközi feladatok 
 
Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében:  

 
I. A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
1. A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást 
előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 
2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 
3. Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja. 
4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, 
szolgáltatókkal. 
5. Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket 
folyamatosan nyomon követi, motiválja. 
6. A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket 
folyamatosan feltárja. 
7. Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 
8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  
9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
10. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 
11. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
13. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat 
ellátni. 

 
 

II. A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

1. A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 
feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 
2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 
3. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 
vonásában. 
4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
5. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 
munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
6. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat 
a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 
7. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  
8. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
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9. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, 
a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 
10. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
11. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
III. A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
1. A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges 
tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, 
az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 
2. A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó megállapodásokat, 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 
3. A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. 
4. A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart és 
együttműködik. 
5. Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek utalását 
kezdeményezi. 
6. A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  
7. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 
8. A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges bizonylatokat 
elkészíti, majd a központ felé továbbítja. 
9. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
10. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
11. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
IV. A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és 
közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
1. A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a 
kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja. 
2. A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és 
nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az 
elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és 
visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 
3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel. 
4. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat 
a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 
5. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  
6. A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz kapcsolódó 
dokumentációt. 
7. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, 
a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 
8. A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket képzéshez 
kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 
9. Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és egyéb 
munkáltatók tekintetében egyaránt. 
10. Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program sikeres 
megvalósítása érdekében. 
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V. A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések és a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 helyi foglalkoztatási 
együttműködések programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
1. A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 
feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 
2. A programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 
3. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 
vonásában. 
4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
5. Együttműködik a járási és megyei szintű paktumirodával, a konzorciumi partnerek 
munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival. 
6. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 
munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
7. A fenti programokba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programokba 
bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 
8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  
9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
10. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 
11. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
13. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
 

(5) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

a) Feladatkör: a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletekben meghatározott 
illetékességi területen – ellátja az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó, külön 
jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat. Ehhez a körhöz tartozik a 
földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, a földértékelés és 
földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, a kezelt adatok 
hatósági szolgáltatása. A földügyi feladatokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik, első fokon 
a Járási Hivatal Földhivatali Osztálya látja el. 

b) A Földhivatali Osztály az a) pontban meghatározott illetékességi területen – telekalakítási 
hatóságként jogszabályban meghatározott körben – eljár telekalakítási ügyekben, illetve 
jogszabályban meghatározott ügyekben más hatóság eljárásában szakhatóságként működik közre. 

c) A Földhivatali Osztály illetékességi területén első fokú hatósági jogkörébe tartozó feladatok a 
következők: 

1. A Földhivatali Osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

i. Jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első 
fokú hatósági ügyekben; 

ii. Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 
változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 

iii. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 
iv. Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól 

kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a megyei 
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földhivatal részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély 
nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásáról; 

v. Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
vi. Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 

megszervezésében; 
vii. Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási földhivatal 

feladatokat; 
viii. Illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási 
kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

ix. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos 
osztályba sorolásokat; 

x. Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot 
szolgáltat; 

xi. Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés 
esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 

xii. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 

2. A Földhivatali Osztály az egyéb feladatai tekintetében különösen: 

i. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével kapcsolatos járási földhivatali feladatokat és a telekalakítási 
eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; 

ii. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-
nyilvántartás részeiről; 

iii. Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással 
kapcsolatos járási földhivatali feladatokat.  

iv. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal együttműködve ellenőrzi a 
számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

v. A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, 
valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az 
okirattárat; 

vi. Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére 
tételével kapcsolatos feladatokat; 

vii. Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett 
változásokat és azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
felé; 

viii. Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét 
biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében; 

ix. Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések 
igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

x. Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
xi. A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre 

vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, 
biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap 
másolat szolgáltatás biztosításáért; 

xii. Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési 
munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

xiii. A numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 
feladatokat; 

xiv. Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági 
feladataiban, részt vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi 
és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, a 
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály irányítása mellett részt vesz az új 
térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

xv. Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében 
elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

xvi. A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként 
helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást 
kezdeményez; 

xvii. Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
xviii. Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására 

adat- és térképtárat működtet; 
xix. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

xx. Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének 
növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása 
érdekében a szükséges intézkedéseket; 

xxi. Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint 
a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat; 

xxii. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

xxiii. A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

xxiv. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a 
földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

xxv. Határszemle ellenőrzéseket folytat, amelyről minden évben írásban beszámolót 
készít és azt felterjeszti a megyei földhivatalnak; 

xxvi. Lefolytatja a tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárást; 
xxvii. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996.(XII.26.) Korm. 

rendelettel kapcsolatban az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az 
abban foglaltak valódiságának ellenőrzését végzi, az igazolványban és a betétlapon 
rögzített adatok és az árusítóhelyen tapasztaltak eltérése alapján hatósági eljárást 
folytat. 

xxviii. 1997. évi CLIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (2) bekezdésében 
foglaltak tekintetében elvégzi a mezőőri/hegyőri szolgálat működtetésével 
kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatok ellátását. 

xxix. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, 
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a 
családi gazdaságokat nyilvántartásba veszi, a családi gazdaságok bejelentése 
alapján az adatbázis adatait módosítja, családi gazdaságokat törli kérelemre, vagy 
hivatalból. A családi gazdaságról bejelentett adatok valódiságát helyszínen ellenőrzi. 
A családi gazdaságokra vonatkozó közhiteles nyilvántartást vezeti. 

 

d) A Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a Kormányhivatal vállalkozási tevékenységének keretein 
belül, – a jogszabályokban és a Kormányhivatal szabályzatában meghatározott körben, mértékben 
és módon – a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével, megrendelők részére, 
alaptevékenységén kívüli, szabad kapacitásának kihasználását célzó tevékenységeket is (pl.: 
sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység, ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, 
adatfeldolgozási tevékenység) végezhet. 

 
 
 

IV. Fejezet 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetése, belső munkamegosztása 

 
9. § 
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(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal részletes, mindenkor hatályos hatásköri- és feladatjegyzékét, valamint a 
működését meghatározó jogszabályok jegyzékét a hivatalvezető-helyettes tartja nyilván és vezeti.  

 
(2) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal foglalkoztatottainak feladatait az ügyrendek és a vonatkozó munkaköri 

leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon - többek között - 
tartalmazza különösen az adott munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 

 
(3) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetőjének feladat- és hatáskörei különösen: 
 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és irányítja a 
Mezőkovácsházai Járási Hivatalt. 

b) A Hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben a 
Mezőkovácsházai Járási Hivatalhoz, illetve a Hivatalvezetőhöz címzett hatásköröket; a 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol, kiadmányozási jogkörét az 
Ügyrendben meghatározottak szerint delegálja. 

c) Előkészítteti a Mezőkovácsházai Járási Hivatal ügyrendjét, és gondoskodik a Mezőkovácsházai 
Járási Hivatal foglalkoztatottjai munkaköri leírásainak elkészítéséről. 

d) Meghatározza az Ügyrendben – a jogszabályok, az SZMSZ, a Kormányhivatal szabályzatai, vezetői 
utasításainak keretei között – a Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti felépítését és 
működésének főbb szabályait. 

e) Kezdeményezi a Mezőkovácsházai Járási Hivatal működésének, a foglalkoztatottak 
munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges intézkedések 
megtételét. 

f) Az Ügyrendben szabályozott szakmai értekezleteket, egyéb egyeztetéseket hív össze az irányítása 
alá tartozó szervezeti egységek tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához 
szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek 
munkájának irányítása, együttműködése céljából. 

g) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában – a 8. §-ban foglaltakra 
tekintettel - gyakorolja a munkáltatói jogokat, a szabadságolási ütemterv keretei között engedélyezi 
a szabadságok igénybevételét, és a munkaidőben történő eltávozást. 

h) A Kormányhivatal által elrendelt beszámolók, jelentések elkészítéséről, adatok közléséről 
gondoskodik, végrehajtja a Kormánymegbízott és a Kormányhivatal döntéseit, utasításait. 

i) Részt vesz a Kormányhivatal által megtartott, belső szabályzataiban, utasításaiban, SZMSZ-ben 
szabályozott értekezleteken, továbbképzéseken, egyeztetéseken. 

j) Gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogkört a Mezőkovácsházai Járási Hivatal munkatársai felett 
munkakörük és feladatkörük vonatkozásában. 

k) Ellátja az Ügyrendben szabályozott feladatait, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal működésének 
szabályozására vezetői utasításban rendelkezhet az Ügyrendben megjelöltek szerint. 

 
 
(4) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesének feladatkörei különösen: 
 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően segíti a Hivatalvezetőt 
Mezőkovácsházai Járási Hivatalt vezetésében és irányításában, különös tekintettel a 
szervezetszabályzó eszközök, vezetői utasítások, ellenőrzések tekintetében. 

b) Gyakorolja a kiadmányozási jogköröket, melyeket a Hivatalvezető részére delegált; ellátja a 
Hivatalvezető általános helyettesítését. 

c) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetőivel napi szinten egyeztet az 
aktuális teendőkről, napi munkafolyamatokról. 

d) Kezdeményezi a Mezőkovácsházai Járási Hivatal működését szabályzó eszközök módosítását, 
felülvizsgálatát. 

e) Előkészíti a Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységei vezetői munkakörének leírását, 
gondoskodik azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról 

f) Ellátja mindazon feladatokat, melyeket részére munkaköre és az irányadó jogszabályok előírnak. 
g) Segíti a Mezőkovácsházai Járási Hivatal funkcionális és titkársági feladatainak ellátását, szakmai 

irányítását. 
 
(5) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egység vezetőjének feladatkörei különösen: 
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a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezeti egység feladat- és hatáskörére vonatkozó 

jogszabályokat illetve azok változásait. 
b) Részt vesz a járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben, a Hivatalvezető szakmai irányítási 

feladatainak ellátásában. 
c) Szervezi, vezeti, összehangolja a szervezeti egység szakmai tevékenységét, irányítja és koordinálja 

a munkatársak munkáját. 
d) Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, a szervezeti egység feladat- és hatáskörébe 

tartozó első fokú ügyek jogszerű, szakszerű, kulturált és határidőn belül történő intézéséről.  
e) Gondoskodik a dolgozók között a feladatok arányos elosztásáról, a beérkezett ügyiratok érdemi 

ügyintézők részére történő szétosztásáról, a határidők betartásáról, a munkafegyelem 
biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók helyettesítésének megszervezéséről.  

f) Felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért a szervezeti egység 
feladatköréhez igazodóan. 

g) A Hivatalvezetőnél kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 
szükséges intézkedések megtételét. 

h) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal kirendeltségével napi szinten egyeztet az aktuális teendőkről, 
ellenőrzi a kirendeltségen ellátott feladatok végrehajtását. 

i) Ügyintézőkre szignálja a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett iratokat.  
j) Ellátja az ügyrendben meghatározott kiadmányozási feladatokat. 
k) Elkészíti a szervezeti egységben dolgozó foglalkoztatottak munkakörének leírását, gondoskodik 

azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról. 
l) Ellátja a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzési feladatokat. 
m) A kiadott feladatokról beszámoltat, az elvégzett munkát szakmailag értékeli, minősíti. 
n) A munkavégzés során felmerülő szakmai és munkafegyelmi hiányosságokat kiküszöbölteti. 
o) Gondoskodik a szabadságok ütemezéséről, kiadásáról, illetve a szabadságolások nyomon 

követéséről és a megfelelő helyettesítésről a szervezeti egység munkavállalóinál. 
p) Rendszeresen tájékoztatja a hivatalvezetőt és helyettesét a szervezeti egység által ellátott szakmai 

tevékenységre vonatkozóan. 
q) Együttműködik a Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetőivel, foglalkoztatottjaival.  
r) Köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, az Ügyrend, az SZMSZ, továbbá a Kormányhivatal 

és a Mezőkovácsházai Járási Hivatal szabályzataiban, vezetői utasításaiban foglalt rendelkezések 
betartásáról, a szervezeti egységében dolgozó munkavállalók általi betartatásról. 

s) A szervezeti egység vezetőjének részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

(6) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatali ügyintézőjének feladatkörei különösen: 
 

a) Az ügyintéző állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek 
megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi. Munkáját a 
jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelményeinek megfelelően látja el.  

b) Biztosítja az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az ügyintézési határidők 
betartását. 

c) Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezetek és 
szakmai anyagok véleményezését. 

d) Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának végrehajtásáról. 
e) A szervezeti egység feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt a 

kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  
f) Előkészíti a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, és rá szignált intézkedéseket, döntéseket, 

illetve foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 
g) Jelzi a szervezeti egység vezetőnek, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében főhatóság 

megkeresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak, szükség esetén kikéri az illetékes 
szakmai főosztály véleményét is a szolgálati út betartásával.  

h) A feladatkörébe tartozó ügyekben – az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása 
érdekében –kéri a járási hivatalvezető útján a jogszabályok egységes értelmezéséhez és 
alkalmazásához. 

i) Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésben, továbbképzésben. 
j) Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célból 

adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
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k) A munkaköri leírásában meghatározottak szerint más ügyintéző távolléte esetén helyettesítési 
feladatokat lát el. 

l) A feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az 
ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a 
vizsgálatok megállapításait és irányt mutat a hibák kijavításához. 

m) Az ügyirat-kezelési program használatával ellátja az ügyiratkezeléssel összefüggő ügyirat-kezelési 
feladatokat. 

n) Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 
(7) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal ügykezelőjének feladatkörei különösen: 
 

a) Az ügykezelői feladatot ellátó állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai 
követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint 
végzi. 

b) Az iktató program alkalmazásával érkezteti és iktatja a munkakörében kijelölt szervezeti egység 
ügyiratait, gondoskodik az irattározási feladatok ellátásáról  

c) Ellátja a Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek tevékenysége gyakorlásához 
kapcsolódó ügyviteli feladatotokat a Hivatalvezető által meghatározott módon és mértékben. 

 
(8) Valamennyi vezető és ügyintéző feladata 
 

a) A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Kormányhivatal és a 
járási hivatal állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak 
ellátásáért. 

b) Munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, a Kormányhivatal 
és a járási hivatal munka- és egyéb terveiben meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és 
szakszerűen köteles ellátni. 

c) Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt esetben 
hivatalból eljárást kezdeményezni. 

d) Alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és folyamatosan 
frissíteni, fejleszteni azokat. 

e) Naprakészen tájékozódni a járási hivatalt, illetve munkakörét érintő jogszabályokról, megismerni 
azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó tájékoztatókat, törekedni az 
egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására. 

f) Közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, valamint a szakmai irányító szervek 
által meghatározott határidős feladatok elkészítésében. 

g) Részt venni a munkaköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben. 
 

 
 
 
 

V. Fejezet 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai 

 
10. § 

 
(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai: 

 
a) Járási hivatalvezetői értekezlet: a vezetői értekezleten a Hivatalvezető, a hivatalvezető-

helyettes, a szervezeti egységek vezetői, illetve a Hivatalvezető által meghívottak vesznek 
részt. A vezetői értekezletet a Hivatalvezető hívja össze, az értekezleten tárgyaltakról 
emlékeztető és feladatemlékeztető készül.  A feladatemlékeztető formáját az Ügyrend 4. 
függeléke tartalmazza. 

 
b) Összmunkavállalói értekezlet: az összmunkavállalói értekezleten a Hivatalvezető, 

hivatalvezető-helyettes, a szervezeti egységek vezetői, a foglalkoztatottak, illetve a 
Hivatalvezető által esetileg meghívott harmadik személyek vesznek részt. Az értekezletet a 
Hivatalvezető hívja össze.   



 21 

 
c) Munkacsoport: a járási hivatalvezető, a járási hivatal több szervezeti egysége feladatkörét 

érintő eseti feladat elvégzésére hivatalvezetői utasítással - a munkacsoport feladatát, vezetőjét, 
tagjait és működésének időtartamát megjelölve - munkacsoportot hozhat létre 

 
d) Csoportmegbeszélés: a csoportmegbeszélésen az adott szervezeti egység vezetője és az 

általa meghívott foglalkoztatottak vesznek részt; a munkacsoport megbeszélésen a 
Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és más szervezeti egységek vezetői részt vehetnek. A 
csoportmegbeszélést a szervezeti egység vezetője hívja össze. 

 
 

VI. Fejezet 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal működésével kapcsolatos rendelkezések 

 
 

1. Cím 
A kiadmányozás rendje 

 
11. § 

Általános szabályok 

 
(1) A kiadmányozásra jogosult minden esetben a hatáskör címzettje. A kiadmányozási jog gyakorlása az ügyben 

történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek, vagy személynek címzett 
irat kiadására ad felhatalmazást. 

 
(2) A kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűségi és a szakszerűségi követelmények 

érvényesülése mellett – hatáskör és illetékesség szerint – biztosítsa a gyors és jogszerű ügyintézést.  
 
(3)  Az ügyintézők és a vezetők kötelesek előzetesen szignálni a felettes vezetőik, mint hatásköri címzettek által 

kiadmányozásra kerülő iratokat. A szignálás - a hatáskör címzettjének felelőssége mellett – a szignáló 
szakmai és jogi felelősségvállalásának minősül. Szignálásnak minősül a kiadmányozási jogkör 
gyakorlójának aláírását tartalmazó irat-oldalon, az iratoldal jobb alsó sarkában elhelyezett szignó.  

 
(4) A Hivatalvezető által kiadmányozott irat kivételével a kiadmányra rá kell vezetni „Béni Attila hivatalvezető 

nevében és megbízásából” szöveget és alatta szükséges feltüntetni a kiadmányozásra jogosult nevét, 
hivatali beosztását. A Hivatalvezető kiadmányozási jogkörébe tartozó irat kapcsán a Hivatalvezető távolléte 
vagy akadályoztatása esetén az őt helyettesítő hivatalvezető-helyettes, vagy a helyettesítésre kijelölt 
osztályvezető a kiadmányozásra jogosult neve mellett „h” betű feltüntetésével kiadmányozhat.  

 
(5)  A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős, a Járási Hivatal működése során 

döntést vagy egyéb rendelkezést tartalmazó iratot csak kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. 
A jelen Ügyrenddel érintett iratokon feltüntetésre kerül mind a hatáskör címzettje (jogosultja), mind az annak 
nevében, átadott kiadmányozási jogkörben eljáró állami tisztviselő, aki a tényleges kiadmányozást (aláírást) 
gyakorolja. Az ügyintéző neve minden esetben szerepel az iratokon. 

 
 

2. Cím 
Kiadmányozási jog gyakorlása 

 

12. § 

 
(1)  A Hivatalvezető a Mezőkovácsházai Járási Hivatal nevében általános kiadmányozási joggal rendelkezik, 

amely jogkörét a Kiadmányozási Szabályzat szerint delegálja. 
 
(2) Az ügyintézők kötelesek a felettes vezetőik által kiadmányozásra kerülő, szignójukkal ellátott iratokat 

legkésőbb az adott munkanapon 13 óráig kiadmányozásra előkészíteni és a kiadmányozó vagy annak 
titkársága részére átadni oly módon, hogy a kiadmányozandó iraton lévő dátumon a hónapot és a napot a 
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kiadmányozás tényleges napján tollal lehessen ráírni. Az ügyintéző felelőssége, hogy a bélyegzőlenyomat a 
kiadmányozásra jogosult aláírása után rákerüljön a dokumentumra (hiteles dokumentum). 

 
(3) A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot ellenőrizni. 
 
 

3. Cím 
A helyettesítés rendje 

 
13. § 

 
(1) A Hivatalvezető általános helyettesítését – távolléte vagy akadályoztatása esetén – a Hivatalvezető-

helyettes látja el. 
 
(2) A Hivatalvezetőt és a Hivatalvezető-helyettest együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Hatósági, 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője helyettesíti. 
 
(3) Az osztályvezető helyettesítését távolléte, illetve akadályoztatása esetén az a kijelölt munkatárs látja el, 

akiknek munkaköri leírása az osztályvezető helyettesítésére szóló feladatot tartalmazza. 
 
(4) Az állami tisztviselők, állami ügykezelők és munkavállalók a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint 

helyettesítik egymást. A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységein belül a helyettesítés 
rendjének kialakítása a szervezeti egységvezető kötelessége, aki az eseti helyettesítést szóban is 
elrendelheti. A helyettesítést elrendelő vezetőnek minden helyettesítési feladat megkezdése előtt biztosítani 
kell, hogy a helyettesítéssel megbízott munkatárs rendelkezzen a feladatok ellátásához szükséges átfogó 
kompetenciával, végzettséggel. 

 
(5) A helyettesítő munkatárs a helyettesített ügyintéző, állami ügykezelő valamennyi jogkörével felruházható, de 

meghatározott esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az át nem ruházott jogokat a helyettesített 
munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 

 
(6) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy a felelős mindazon jogok gyakorlásáért, 

kötelezettségek teljesítésért, vonatkozó munkaköri feladatok ellátásáért, amelyek vonatkozásában a 
helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítést ellátó személy gyakorolja a helyettesített 
személy nevében annak kiadmányozási jogát. A helyettesítés időtartama alatt a helyettesítést ellátó személy 
a felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, valamint a szükséges intézkedések 
elmulasztásáért. 

 
(7) A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett intézkedésekről, 

eljárásokról, valamint a kiadmányozott döntésekről a helyettesítő köteles a helyettesített állami tisztviselőt 
(vezetőt, ügyintézőt) tájékoztatni. 

 
(8) A helyettesítés személyi szabályait egyebekben a Mezőkovácsházai Járási Hivatal állami tisztviselőinek 

munkaköri leírásai részletezik. 
 

 
4. Cím 

A munkavégzés általános szabályai 
 

14. § 
 

(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ, az Ügyrend, továbbá a belső szabályzatok, vezetői utasítások 
határozzák meg. 

 
(2) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezető beosztású állami tisztviselői a vezetésük alatt álló szervezeti 

egységek állami tisztviselőit utasíthatják. 
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(3) A Kormányhivatal kormánymegbízottja, a főigazgató és a járási hivatalvezető kivételével a Kormányhivatal 
más vezető beosztású állami tisztviselője az irányítása alá nem tartozó járási hivatali szervezeti egység 
munkatársa részére utasítást nem adhat. 

 
(4) A Kormányhivatal igazgatója a feladatkörének ellátásával kapcsolatban adhat közvetlenül utasítást a 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak – a feladat 
végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységének vezetőjét és a Hivatalvezetőt 
haladéktalanul tájékoztatnia kell. 

 
(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával 

kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatta akadályoztatott felettes 
vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét vagy amennyiben 
erre nincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni és az ügyiratot haladéktalanul más 
illetékes felettes vezetőhöz kell eljuttatni.  

 
(6) Az utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető irányítása alá nem tartozó szervezeti egység állami 

tisztviselőjének hatósági feladatai ellátására. 
 
 

5. Cím 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatalon belüli és azon kívüli együttműködés, kapcsolattartás  részletes 

szabályai 
 

15. § 
 

(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységei tevékenységük során horizontális együttműködésre 
kötelezettek, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtása 
esetén is biztosítja a hatékony és szakszerű munkavégzést, ennek érdekében az érintett szervezeti 
egységek vezetőivel folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a feladat egységes szakmai 
szempontok szerinti megvalósításában. 

 
(2) A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő ügyekben az érdekeltek egymást 

folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért az a szervezeti egység vezetője 
a felelős, amelynek a feladat elvégzése jelen Ügyrend értelmében fő szakmai feladatkörébe tartozik. 

 
(3) A járási hivatalvezető a Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységeinek vagy a különböző 

szervezeti egységekben dolgozó állami tisztviselők együttműködését igénylő feladatok elvégzése érdekében 
– munkacsoport létrehozása útján - csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos munkavégzés során 
az állami tisztviselőket kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli. 

 
(4) A Hivatalvezető az osztályvezetők részvételével hetente minimum egy alkalommal vezetői-, illetve szükség 

esetén összmunkavállalói értekezletet tart. A belső szervezeti egységek vezetői és munkavállalói 
egyebekben folyamatosan kapcsolatot tartanak fent a Mezőkovácsházai Járási Hivatal működésének 
folyamatos biztosítása céljából. 

 
(5) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és szervezeti egységeinek vezetői, csoportos-megbeszélést, 

továbbá egyedi, eseti megbeszéléseket tarthatnak. 
 
(6) A Hivatalvezető folyamatos kapcsolatot tart fent és együttműködik a járási hivatal működésének biztosítása 

során a Kormányhivatal szerveinek vezetőivel, továbbá más hivatalokkal, hatóságokkal és szervezetekkel 
történő kapcsolattartás, együttműködés és munkavégzés során is a Hivatalvezető képviseli a járási hivatalt.  

 
 

6. Cím 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal  képviselete 

 
16. § 
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(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a Hivatalvezető 
képviseli. A Hivatalvezető akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a helyettesítésre vonatkozó 
szabályok az irányadóak. 

 
(2) A Miniszterelnökséggel, más minisztériumokkal, a központi hivatalokkal, kormányhivatalokkal, az 

önkormányzatokkal, a versenyszféra képviselőivel és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a 
Mezőkovácsházai Járási Hivatalt a Hivatalvezető képviseli. 

 
(3) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységei által ellátott szakterületeket érintő kérdésekben az 

erre, a Hivatalvezető által felhatalmazott szervezeti egység vezető, illetve állami tisztviselő képviseli. 
 
 

7. Cím 
A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás 

 
17. § 

 
(1) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kormányhivatal a nyilatkozati rendről és a sajtó 

tájékoztatásával kapcsolatos eljárásokról szóló 4/2015. (III.6.) számú Kormánymegbízotti Utasítása 
tartalmazza.  

 

8. Cím 
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal  bélyegzői 

 
18. § 

 
(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal körbélyegzővel rendelkezik. A körbélyegző tartalmazza középen a 

Magyarország címerét, kettős tört félkörben a „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási 
Hivatala” elnevezést, valamint a bélyegző sorszámát. 

 
(2) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal fejbélyegzővel rendelkezik. A fejbélyegző téglalap alakú, sorszám 

nélküli, amely tartalmazza a „Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala” 
elnevezést és az „5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169.”székhelycímet. 

 
(3) A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok kézbesítését 

előkészítő állami tisztviselő jogosult. A bélyegzők használatára a Hivatalvezető egyedi döntéssel 
bármely állami tisztviselőt felhatalmazhat. 

 
(4) A Kormányhivatal a Mezőkovácsházai Járási Hivatal használatában álló bélyegzőkről naprakész és 

pontos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a járási hivatalnál használt bélyegzők lenyomatát, a 
szervezeti egység nevét, a használó nevét, az átvétel és a visszavétel időpontját.  

 
(5) A bélyegző használója annak használatért teljes felelősséggel tartozik. A bélyegző használója felelős 

azért, hogy a bélyegző illetéktelen személy birtokába és használatába ne kerülhessen, köteles 
gondoskodni a bélyegző megfelelő, biztonságos tárolásáról. 

 
(6) Bélyegző elvesztése esetén az elvesztés tényét a Hivatalvezető részére haladéktalanul, írásban be kell 

jelenteni. A Hivatalvezető vizsgálatot folytat le a bélyegző elvesztéséről, melyről jegyzőkönyvet vesz fel, 
és a vizsgálat eredménye alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
 

9. Cím 
Munkarend 

 
19. § 
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A Mezőkovácsházai Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, valamint a 
munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
 
 

10. Cím 
Ügyfélfogadás és a települési igazgatási ügyintézők 

 
20. § 

 
(1) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjét szervezeti egységenként a 2. függelék 

tartalmazza. 
 
(2) A települési igazgatási ügyintézők ügyfélfogadási helyét és időpontját a 3. függelék tartalmazza.  
 
(3) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal Hivatalvezetőjére, hivatalvezető-helyettesére és szervezeti 

egységeinek vezetőire a járási hivatal jelen Ügyrend 2. függeléke szerinti ügyfélfogadási rend nem 
vonatkozik, a nevezett vezetők – előzetes egyeztetés alapján - munkaidejükben fogadják ügyfeleiket, 
partnereiket, vendégeiket. 

 
(4) A Hivatalvezető gondoskodik arról, hogy az országgyűlési képviselők, az önkormányzati képviselők és 

tisztségviselők, jegyzők, aljegyzők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek vezetői, állami 
tisztviselői/állami tisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazottai, illetve a Hivatalvezető, Hivatalvezető-
helyettes, által feljogosított személyek soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a 
Hivatalvezetőt és a Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit. 

 
 
 

VII. Fejezet 
Belső ellenőrzés és vezetői ellenőrzés 

 
21. § 

 
(1) A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot ellenőrizni. 

 
(2) Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők betartására és a szakmai jogszabályok 

rendelkezéseinek betartására. 
 

(3) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, illetve a szervezeti egységek vezetői kötelesek a 
hatáskörükbe tartozó nem általuk kiadmányozott iratok rendszeres, mintavétel-szerű ellenőrzésére. 

 
(4) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a járási hivatal szakmai munkájára a Hivatalvezető által 

kiadott éves ellenőrzési terv és ellenőrzésekre vonatkozó vezetői utasítás szerint előzetesen kijelölt és 
esti ellenőrzést is végezhet. 

 
(5) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes bármely szervezeti egységben keletkezett iratot bekérhet a 

(3) és (4) pontok szerinti ellenőrzés céljából. 
 

(6) Amennyiben a Mezőkovácsházai Járási Hivatal foglalkoztatottai tekintetében az ellenőrzés során 
további intézkedést igénylő szabályszegés állapítható meg, akkor szervezeti egységek vezetői a 
Hivatalvezető felé javaslatot tesznek ezek megtételére. 

 
(7) A szervezeti egységek vezetői az iratok irattárba helyezése engedélyezésekor az ügyviteli szabályok 

betartásával köteles eljárni, így köteles áttekinteni, hogy az iratban minden elintézésre került-e, további 
teendő megtételére nincs-e szükség. 

 
(8) Egyebekben a Mezőkovácsházai Járási Hivatal működése és feladatellátása irányításának, 

felügyeletének ellátása során folyamatos vezetői ellenőrzést biztosít, melynek ellátása során a 



 26 

vonatkozó előírásokat az SZMSZ, a belső szabályzatok, valamint a vezetők munkaköri leírása 
tartalmazza. 

 
 

VIII. Fejezet 
A fegyelmi és kártérítési felelősségi jogkör gyakorlásának szabályozása 

 
22. § 

 
(1) A fegyelmi jogkör gyakorlására az állami szolgálati jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek vétkes 

megszegése esetén kerül sor.  
 
(2) A Mezőkovácsházai Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői felett a fegyelmi jogkör gyakorlója 

a Hivatalvezető, az eljárás megindítására javaslatot a szervezeti egységek vezetői is tehetnek.  
 
(3) A fegyelmi eljárás során az Áttv. és a Kttv. rendelkezései szerint kell eljárni. A kártérítési felelősség 

megállapítására az állami tisztviselők és állami ügykezelők esetében az Áttv. és a Kttv., munkavállalók 
esetében az Mt., egyéb jogviszonyban a Polgári Törvénykönyv, vagy a jogviszonyra vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 
 
 
 
  …………………………………………………………  
 Béni Attila 
                                                                                              járási hivatalvezető 
 
 
 

 



1. függelék 
SZERVEZETI ORGANOGRAM 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÉKÉS MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

MEZŐKOVÁCSHÁZAI  
JÁRÁSI HIVATAL 

JÁRÁSI HIVATAL 

HIVATALVEZETŐJE 

JÁRÁSI HIVATAL 

HIVATALVEZETŐ 

HELYETTESE 

Battonyai 

Kirendeltség 

Medgyesegyházi 

Kirendeltség 

Battonyai 

Kirendeltség 

Mezőhegyesi 

Kirendeltség 

HATÓSÁGI, GYÁMÜGYI  ÉS 

IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY 

KORMÁNYABLAK  

OSZTÁLY 

FOGLALKOZTATÁSI 

OSZTÁLY 

FÖLDHIVATALI 

 OSZTÁLY 
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2. függelék 
 

 
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 

 
MEZŐKOVÁCSHÁZAI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGE HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal,  

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169. 

 
7-17.00 

 
8-14.00 

 
8-12.00 

 
8-18.00 

 
8-11.00 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal, 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169. 

 
8-12.00 

 
8-16.30 

 
8-12.00 

 
8-16.30 

 
8-14.00 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Battonyai Kirendeltség 
(Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály) 

Battonya Város Polgármesteri Hivatal,  
5830 Battonya, Fő u. 79-81 

 
 

 
8-16.30 

 
8-12,00 

 
8-16.30 

 
8-14.00 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Medgyesegyházi Kirendeltség 
(Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály) 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

 
7.30-16.00 

 
 

 
7.30-16.00 

 
7.30-12.00 

 
7.30-13.00 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Battonyai Kirendeltség 
(Okmányiroda) 

Battonya Város Polgármesteri Hivatal,  
5830 Battonya, Fő u. 91. 

 
8-16.30 

 
8-16.30 

 
8-16.30 

 
8-16.30 

 
8-14.00 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Mezőhegyesi Kirendeltség 
(Okmányiroda) 

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. 

 
8-16.30 

 
8-16.30 

 
8-16.30 

 
8-16.30 

 
8-14.00 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42. 

 
8 – 12.00 

13 – 15.00 

 
8 – 12.00 

 
8 – 12.00 

13 – 18.00 

 
8 – 12.00 

 
8 – 12.00 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
5800 Mezőkovácsháza, Hársfa u. 3. 

 
8-15.00 

 

 
8-12.00 

 

 
8-15.00 

 

 
8-12.00 

 

 
8-12.00 

 



3. függelék 
 

A TELEPÜLÉSI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐK ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 
 

MEZŐKOVÁCSHÁZAI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDEI HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
Almáskamarási Ügysegéd 

5747 Almáskamarás Dózsa u. 54 
- 8-10.00 - - - 

Dombegyházi Ügysegéd 
5836 Dombegyház Felszabadulás u. 5. 

8:15-10:15 - - - - 

Dombiratosi Ügysegéd 
5745 Dombiratos Széchenyi u. 42. 

 -  - - 11:15-12:15 - 

Kaszaper Ügysegéd 
5648 Kaszaper Szent Gellért tér 1 

- - 13:00-14:00 - - 

Kevermesi Ügysegéd 
5744 Kevermes  Jókai u. 1 

- - - 9-11.00 - 

Kisdombegyházi Ügysegéd 
5837 Kisdombegyház Kossuth u. 77 

- - - 8:00-9:00 - 

Kunágotai Ügysegéd 
5746 Kunágota Rákóczi u. 9 

-  - 13:15-15:45 - 

Magyarbánhegyesi Ügysegéd 
5667 Magyarbánhegyes Jókai u. 38. 

 - 8:15-10:15 -  

Magyardombegyházi Ügysegéd 
5838 Magyardombegyház Zalka Máté u. 61. 

- - - 8:15-8:45 - 

Medgyesbodzási Ügysegéd 
5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. 

 13:00-14:45 - - - 

Mezőhegyesi Ügysegéd 
5820 Mezőhegyes, Kozma u. 11. 

13:00-16:00 - - - - 

Nagybánhegyesi Ügysegéd 
5668 Nagybánhegyes Kossuth u. 64. 

- - 10:30-12:00 - - 

Nagykamarási Ügysegéd 
5751 Nagykamarás Kossuth u. 2. 

- 10:15-12:15  - - - 

Pusztaottlakai Ügysegéd 
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u. 10. 

 15:00-16:00 - - - 
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Végegyházi Ügysegéd 
5811 Végegyháza Széchenyi u. 2. 

- - 14:15-15:45 - - 

 



 31

4. függelék 
 

FELADATEMLÉKEZTETŐ 
 
 

 MEZŐKOVÁCSHÁZAI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐI ÉRTEKEZLET 

 AKTUÁLIS FELADATOK 

     

SORSZÁM FELADAT MEGNEVEZÉSE FELELŐS(ÖK) HATÁRIDŐ TELJESÜLÉS 

1.         

2.          

3.          

4.          

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

          

          

 
 

 
 
 

 



5. függelék 

 

A Mezőkovácsházai Járási Hivatal bélyegzői 

 

Bélyegző felirat Darabszám 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42. 
13 db 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Földhivatali Osztály 

5800 Mezőkovácsháza, Hársfa u. 3. 
5 db 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Hatósági és Gyámügyi Osztály 

5800 Mezőkovácsháza,Árpád u. 169. 
4 db 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Hatósági és Gyámügyi Osztály  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2/a. 
2 db 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Hatósági és Gyámügyi Osztály  

5830 Battonya, Fő u. 79-81. 
2 db 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Okmányirodai Osztály  

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
1 db 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Okmányirodai Osztály  

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. 
1 db 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala 
Okmányirodai Osztály 5830 Battonya, Fő u. 91. 

1 db 

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Mezőkovácsházai Járási Hivatala 

48 db 
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Ügyrendjét, annak rendelkezéseit 
megismertem, tudomásul vettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és 
munkaköröm ellátása során betartom, szervezeti egységem munkatársaival megismertetem, betartatom és 
betartását ellenőrzöm: 
 

NÉV, BEOSZTÁS 
MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁSUL VÉTEL 

DÁTUMA 
ALÁÍRÁS 
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16. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OROSHÁZI JÁRÁSI HIVAT ALÁNAK  
 

ÜGYRENDJE 



2 

I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

 

 

1. Cím 

A Hivatal alapadatai 

1.§ 

 

(1) Megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala 

 Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

 Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

 Postafiók címe: 5900 Orosháza, Pf. 5. 

 Elektronikus elérhetősége: oroshaza.jaras@bekes.gov.hu 

 Telefon: (68) 414-043  

 Fax: (68) 414-053 

(2) Az Orosházi Járási Hivatal szervezeti egységeinek adatait az 1. számú függelék tartalmazza.  

 

2. Cím 

Az Ügyrend hatálya  

2.§ 

 

Az Ügyrend hatálya a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 

valamennyi állami tisztviselőjére, állami ügykezelőjére és munkavállalójára terjed ki. 

 

3. Cím 

A Hivatal illetékessége 

3.§ 

 

(1) A Hivatal Kormányablak Osztályának, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának, 

Foglalkoztatási Osztályának, Földhivatali Osztályának illetékessége Orosháza, Kardoskút, 

Tótkomlós, Békéssámson, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Nagyszénás, Gádoros településekre 

terjed ki.  

(2) A Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának illetékessége energetikai feladatok 

tekintetében a mezőkovácsházi, orosházi és szarvasi járás területére terjed ki.  

(3) A hivatalból indult ügyek esetében a Hivatal székhelyén működő Kormányablak Osztály orosházi 

kormányablakának illetékessége Orosháza, Gádoros, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Csanádapáca, 

Kardoskút településekre, a tótkomlósi kormányablak illetékessége Tótkomlós és Békéssámson 

településekre terjed ki. 

(4) A Hivatal Népegészségügyi Osztályának és az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztályának illetékessége – az (1) bekezdésben foglaltakon túl - Almáskamarás, Battonya, 
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Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, 

Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, 

Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza településekre kiterjed.  

 

4.Cím 
A Hivatal jogállása  

4.§ 
 

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Khtv.), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás Melléklete (továbbiakban SzMSz) 

2. § (1) bekezdése értelmében a kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett 

szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra (a 

továbbiakban együtt: járási hivatal) tagozódik. A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető.  

(2) A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. 

(3) A Hivatal önálló jogalanyisággal nem rendelkezik, nem önálló költségvetési szerv. A 

Kormányhivatal valamint a járási hivatalok egy költségvetési szervet alkotnak. 

 

5. Cím 

A Hivatal bélyegz ői 

5.§ 

 

(1) A Hivatal hivatalos tevékenysége során a 2. számú függelék szerinti feliratú, nyilvántartásba vett, 

sorszámozott körbélyegzőt, illetve fejbélyegzőt használ. 

(2) A Hivatal hivatalos körbélyegzője: „Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala” feliratú 

számozott bélyegző, közepén Magyarország címerével. 

(3) A Hivatal hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott 

kiadmányon lehet elhelyezni. 

(4) A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok kézbesítését 

előkészítő állami tisztviselő jogosult, vagy akit a hivatalvezető erre a munkaköri leírásban 

meghatalmaz. 

(5) A bélyegző használója, őrzője a használatért felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni arról, 

hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá, köteles a bélyegzők tárolásáról 

ennek megfelelően gondoskodni.  

(6) A kirendeltségen használt bélyegzők lenyomatát, valamint a sorszámokkal azonosíthatóan az 

egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket a bélyegző-nyilvántartás tartalmazza, 

melynek vezetéséért a hivatalvezető tartozik felelősséggel. 

(7) A bélyegzőket csak a nyilvántartásba vételt követően használhatják az arra jogosultak.  

(8) A megrongálódott, használatra alkalmatlanná vált bélyegző helyett, illetve az elveszett bélyegző 

pótlása esetén új bélyegzőt kell rendelni.  

(9) Bélyegző elvesztése esetén az elvesztés tényét - az osztályvezetőn keresztül - a hivatalvezető felé 

haladéktalanul, írásban be kell jelenteni, aki vizsgálatot folytat le, melyről jegyzőkönyvet vesz fel. 

Az elvesztés vagy eltűnés tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.  

(10) A bélyegzők használatának rendjéről külön Kormánymegbízotti Utasítás rendelkezik. 
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6.Cím 

A Hivatal irányítása és felügyelete 

6.§ 

 

(1) A Hivatal jogszabályokban meghatározott szakmai feladatait és hatósági jogkörét a hivatalvezető 

vezetésével látja el. 

(2) A hivatalvezető szakmailag irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztályok szakmai tevékenységét.  

(3) A hivatalvezető szabályozási dokumentumok, módszertani útmutatások, szakmai iránymutatások 

és szakmai ajánlások készítésével segíti az egységes jogalkalmazást.  

(4) A hivatalvezető az osztályok szakmai irányítását a Békés Megyei Kormányhivatal 

közreműködésével végzi. 

(5) A Hivatal szakmai feladat és hatósági jogkörét az osztályok végzik.  

(6) A Hivatal osztályainak szakmai feladatellátását az adott osztályok osztályvezetői szervezik, ellátják 

az osztályok feladatellátásának vezetését, valamint az osztály képviseletét. 

(7) Az, ügyintézők és ügykezelők a munkaköri leírásuk és felettes vezetőjük által meghatározottak 

szerint látják el feladataikat. 

(8) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására alkalmas módon – többek között – tartalmazza az 

ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi 

viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését. 

 

 

II. Fejezet 

A Hivatal szervezeti felépítése 

 

 

1.Cím 

A Hivatal feladata 

7.§ 

 

(1) A Járási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, 

közjogi szervezet-szabályozó eszközök, a Kormányhivatal SZMSZ-e, egyéb belső szabályzatok, 

jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai határozzák meg. 

(2) A Hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 

feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 

hivatalvezetőt jelöli ki. 

(3) A Hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  

 

2. Cím 

A Hivatal vezetése, bels ő munkamegosztás 

8.§ 

 

(1) A Hivatal vezetői munkakört betöltő állami tisztviselői: 

a. járási hivatalvezető 

b. járási hivatalvezető-helyettes 
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c. osztályvezető 

(2) A hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter 

nevezi ki és menti fel. 

(3) A hivatalvezető-helyettest a hivatalvezető javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és szünteti 

meg a jogviszonyát. A járási hivatalvezető-helyettes egyben a járási hivatal Kormányablak 

Osztályának vezetője. 

(4) A járási hivatal osztályvezetőjét a hivatalvezető nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát. 

(5) A járási tisztifőorvos a járási hivatal Népegészségügyi Osztályát vezeti. 

(6) A járási főállatorvos a járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát 

vezeti. 

(7) Az osztályvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, valamint a hivatalvezető 

utasításainak megfelelően – a 8. § (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően - 

a. közreműködik munkaterv és ellenőrzési terv elkészítése során, 

b. meghatározza az osztály munkatársainak feladatait a munkaköri leírással összhangban, 

c. gyakorolja az osztály munkatársai tekintetében a hivatalvezető által átruházott munkáltatói 

jogokat, javaslatot tesz munkáltatói intézkedésekre, gondoskodik a munkafegyelem 

betartásáról, 

d. több szervezeti egységet érintő feladatellátás során biztosítja a hatékony és szakszerű 

együttműködést, 

e. beszámolót, statisztikai adatot szolgáltat a BÉMKH belső szabályzatában foglaltakkal 

összhangban. 
 

3. Cím 

A Hivatal szervezeti felépítése 

9.§ 

 

(1) A Hivatal a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett osztályokból áll.  

(2) A Hivatal önálló osztály jogállású szervezeti egységei: 

• Kormányablak Osztály 

• Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

• Népegészségügyi Osztály 

• Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

• Foglalkoztatási Osztály 

• Földhivatali Osztály 

(3) A hivatal Kormányablak Osztályának Tótkomlóson (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) kirendeltsége 

működik.  

(4) A hivatal Népegészségügyi Osztályának Mezőkovácsházán (5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 

1.) telephelye működik. 

(5) A Hivatal szervezeti felépítését a 3. függelék tartalmazza. 
 

4.Cím 

A Hivatal személyi állománya 

10.§ 

 

(1) A Hivatal SZMSZ szerinti engedélyezett létszáma 128 fő. 

(2) A létszámkeret megosztása a következő: 
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a. A Hivatal vezetője a járási hivatalvezető. 

b. A további 127 fő az osztályok között az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

Kormányablak Osztály 29 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 30 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály 
30 

Földhivatali Osztály 15 

Foglalkoztatási Osztály 13 

Népegészségügyi Osztály 10 

 

(2) Az osztályok létszámáról, az osztályok közötti létszám-átcsoportosításról a mindenkori 
feladatellátás biztonságára figyelemmel – a kormánymegbízott előzetes egyetértése mellett - a 
hivatalvezető dönt. 

 

 
III. Fejezet 

A Hivatal szervezeti egységeinek feladatköre 
 

11.§ 
 

(1) Kormányablak Osztály feladatköre különösen:  

a. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c. a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 

d. a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

e. az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 

f. az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 

kormányrendeletben meghatározott; 

g. a központi elektronikus szolgáltató rendszerrel kapcsolatos feladatok, 

h. a kormányablakokról szóló jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységéhez 

telepített okmányirodai feladatok; 

i. a fővárosi és megyei, a járási (kerületi) hivatalokról szóló, a kormányablakokról szóló 

kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatok, ennek keretében a 
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továbbítás céljából előterjesztett küldeményeket továbbít, tájékoztatást és információt 

nyújt, kiegészítő szolgáltatást végez; 

j. közreműködik a kormányhivatal informatikai feladatainak ellátásban;  

k. települési ügysegédi feladatokat lát el a 3. § (2) bekezdésében meghatározott 

illetékességi területén. 
 

(2) A Hatósági, Gyámügyi  és Igazságügyi Osztály feladatköre különösen:   

Az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, 

és gyakorolják azon hatásköröket, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási 

hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki. Ellátja: 

a. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 

törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben az általános 

illetékességű járási hivatalnál meghatározott feladatokat; 
a.b Gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, 

intézmények, hatóságok az áldozatokat megillető jogokat megismerjék és 

érvényesítsék. 

a.c. Előkészíti a kárenyhítési kérelmet a döntésre jogosult hatósághoz történő 

továbbításra, útmutatást ad a kiegészítő adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, 

beszerzi a kiegészítő adatokat. 

a.d. A megyei kormányhivatal részére történő felterjesztés céljából előkészíti a 

visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott 

méltányossági kérelmeket.  

a.e. Gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók elkészítéséről, 

hozzáférhetőségéről, a formanyomtatványok hozzáférhetőségéről. 

a.f. Részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében hazai 

pályázatok előkészítésében és megvalósításában. 

a.g. Érdemben elbírálja az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet. 

a.h. A kérelem elbírálásához tisztázza a tényállást, meghallgatja az áldozatot vagy más 

személyt, megkeresheti a támogatás igénybevételének feltételeire vonatkozó 

adatokat nyilvántartó hatóságokat a közölt adatok valódiságának ellenőrzése 

érdekében. 

a.i. Az Igazságügyi Minisztérium által kezelt, a bűncselekmények áldozatainak 

kárenyhítésére és az azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célelőirányzat terhére – 

a megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Minisztérium között létrejött 

megállapodásban rögzítettek szerint – azonnali pénzügyi segéllyel támogatja az 

áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, 

valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a 

bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen 

kiadások megfizetésére nem képes. 

a.j. Törvényben meghatározott esetekben kötelezi az áldozatot a pénzben nyújtott 

támogatás visszatérítésére, indokolt kérelemre halasztást, illetve részletfizetést 

engedélyez, ellenőrzi a visszatérítési kötelezettség teljesítését, intézkedik a 

tartozás összegének behajtása érdekében a hatáskörrel rendelkező illetékes 

szervnél. 
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a.k. Megvizsgálja az azonnali pénzügyi segély tárgyában hozott döntés ellen benyújtott 

fellebbezést, és az ügy iratait – a fellebbezésben foglaltakra kialakított 

álláspontjával együtt – továbbítja a megyei kormányhivatalhoz. 

a.l. Megvizsgálja a visszatérítésre kötelező határozat, illetve a hatósági bizonyítvány 

kiállítása tárgyában hozott döntés, valamint az eljárás során hozott, önállóan 

fellebbezhető végzés ellen benyújtott fellebbezést, ennek alapján döntését 

visszavonja, módosítja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve 

a fellebbezést és az arra vonatkozó álláspontot az ügy irataival együtt a megyei 

kormányhivatalhoz történő felterjesztés céljából előkészíti. 

a.m. Ellenőrzi a járási hivatal illetékességi területén lakhellyel rendelkező járadékra 

jogosult tekintetében a járadékra való jogosultságot, a törvényben meghatározott 

megszüntető ok fennállása esetén a járadék megszüntetése iránt előterjesztést 

készít.  

a.n. Az áldozat kérelmére segítséget nyújt a formanyomtatvány kitöltéséhez. 

a.o. Kérelemre igazolja, hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban részesíthető 

áldozatnak minősül-e.  

a.p. Az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat 

rendelkezésére bocsátja az adott tagállam által használt nyomtatványt, valamint 

segítséget nyújt annak kitöltéséhez. 

a.q. Közreműködik az áldozatsegítő tevékenységet érintő európai uniós és egyéb 

pályázatok előkészítésében, illetve támogatja ezek szakmai megvalósítását. 

a.r. Hozzásegíti az áldozatot alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 

egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez, ennek 

érdekében a területén működő egészségügyi szolgáltatóval együttműködési 

megállapodást köthet. 

a.s. Jogi tanácsot és segítséget ad a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni 

szabálysértés következtében jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak.  

a.t. Tájékoztatja az ügyfelet büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli jogairól és 

kötelezettségiről, a számára elérhető támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, 

valamint az egyéb ellátásokról és jogérvényesítési lehetőségekről, továbbá 

tájékoztató anyagokat készít az áldozatok számára. 

a.u. Nyilvántartást vezet az ügyfelek tájékoztatásáról, a beérkezett kérelmekről, a 

megítélt támogatásokról, a nyilvántartás adatairól megkeresésre információt nyújt 

a büntető- vagy polgári ügyben eljáró bíróság, a büntetőügyben eljáró ügyész 

vagy nyomozó hatóság, valamint a jogi segítő, továbbá a gyermekjóléti szolgálat, 

illetve a járási hivatal részére.  

a.v. Folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a támogatásokból való 

kizárás feltételeinek teljesülését. 

b. Ellátja a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, 

nyilvántartó, ellenőrző és egyéb hatósági feladatokat, a jogszabályban foglalt feltételek 

fennállása esetén közvetlen segítséget nyújt az ügyfelek részére. 

b.a. A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott 

méltányossági kérelmek megyei kormányhivatal részére történő felterjesztését 

előkészíti. 

b.b. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a jogi segítő és a pártfogó 

ügyvéd igénybevételének lehetőségét, határozattal dönt a támogatás 
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engedélyezéséről és annak mértékéről, a kérelem elutasításáról, szükség esetén 

a már megállapított támogatás módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról, 

a fizetési feltételek módosítása iránt benyújtott kérelmekről. 

b.c. Megvizsgálja a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott döntés ellen 

benyújtott fellebbezést, ennek alapján a döntését visszavonja, módosítja, vagy a 

fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve a fellebbezés megyei 

kormányhivatalhoz – az ügy irataival együtt – történő felterjesztését előkészíti. 

b.d .Ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított 

számlákat - összevetve azokat a határozatokkal és a teljesítésigazolásokkal, 

illetve a pártfogó ügyvédi díjat megállapító jogerős határozattal, a kifogásolt 

számlákat visszaküldi a jogi segítőknek, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak. 

b.e. A jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat, a 

támogatást engedélyező jogerős határozatot, továbbá az állam által előlegezett, 

visszatérítendő támogatás engedélyezése esetén a fizetési kötelezettséget 

megállapító határozatot, illetve peres támogatás esetén a pártfogó ügyvédi díjat 

megállapító jogerős határozatot – a jogszabályban meghatározott összesítővel a 

megyei kormányhivatal részére történő felterjesztésre előkészíti. 

b.f. A visszatérítési kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási eljárást 

kezdeményez, vagy egyéb intézkedést tesz a követelés behajtása iránt, indokolt 

kérelemre halasztást, részletfizetést engedélyez. 

b.g. Peres ügyekben a támogatott fél képviseletére indokolt esetben pártfogó ügyvédet 

rendel ki, dönt a pártfogó ügyvéd felmentéséről. 

b.h. A pártfogó ügyvéd díjigénye, és a bíróságtól kapott értesítés alapján megállapítja a 

pártfogó ügyvéd díját, a bíróság döntése alapján rendelkezik annak viseléséről. 

b.i. Jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén felülvizsgálja a támogatás 

feltételeinek fennállását.  

b.j. A központi hatóság megkeresésére a fél határon átnyúló tartási ügyében a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a pártfogó ügyvédi 

képviselet igénybevételét kirendelés útján, mely magába foglalja a keresetlevél 

elkészítésére és benyújtására vonatkozó szolgáltatást is. 

b.k. Továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti 

kérelmeket és a jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, 

fordítással kapcsolatos feladatokat. 

b.l. Közreműködik a jogi segítségnyújtó tevékenységet érintő európai uniós és egyéb 

pályázatok előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását.  

b.m. Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megszervezett ügyfélszolgálati 

tevékenység keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben 

felmerült jogi kérdésekben. 

b.n. Tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével 

kapcsolatosan. 

b.o. Számítógépes nyilvántartást vezet a jogi segítségnyújtási támogatás 

igénybevételéről. 

b.p. A jogi segítségnyújtó tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat. 

c. a hadigondozásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat, így különösen: 

c.a. a hadigondozotti ellátások, egyösszegű térítés megállapítása, megszüntetése 
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c.b. hadigondozotti kedvezmények megállapítása, megszüntetése 

c.c. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, a természet 

védelméről szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi, 

levegőtisztasági, fakivágási feladatokat; 

d. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben, és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott földművelésügyi feladatokat; 

e. a társasházakról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat, 

f. temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott kommunális igazgatási (temetkezési 

szolgáltatásokkal kapcsolatos) feladatokat; 

g. a menedékjogról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott idegenrendészeti feladatokat; 

h. a kereskedelemről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott kereskedelmi feladatokat; 

i. a közúti közlekedésről szóló törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben az általános illetékességű járási hivatalnál meghatározott közlekedés 

igazgatási feladatokat;  

i.a. Az elhelyezési tilalom alá eső jel, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 

berendezés vagy tárgy eltávolításéval kapcsolatos ügyek intézése.  

i.b. A közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében az 

útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa vagy egyéb növényzet 

eltávolításának elrendelése. 

i.c. A vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet 

kivágásának elrendelése. 

i.d. Közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 

tulajdonosának kötelezése. 

j. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott szabálysértési hatósági feladatokat; 

k. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott szociális hatósági 

feladatokat; 

k.a. az aktív korúak ellátására való jogosultság, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra, egészségkárosodás és gyermekfelügyeleti támogatásra való 

jogosultság megállapítása, szüneteltetése, megszüntetése, felülvizsgálata; 

k.b. az ápolási díjra való jogosultság megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata; 

k.c. a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, megszüntetése; 

k.d. az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása; 

k.e. az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, megszüntetése, 

felülvizsgálata. 

l. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb 
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külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő gyámügyi 

feladatokat, ennek keretében intézkedik és eljár: 

l.a. a gyermekek védelme érdekében, 

l.b. a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében,  

l.c. a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 

gyermeke érdekében,  

l.d. pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

l.e. az örökbefogadással kapcsolatban, 

l.f. pert indíthat, illetve kezdeményezhet, feljelentést tesz, 

l.g. a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól   eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását,  

l.h. a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal 

kapcsolatban 

l.j. a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 

döntéshozatallal kapcsolatban 

l.k. a vagyonkezeléssel kapcsolatban 

l.l. a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

alapján  

l.m. ellátja a családvédelmi koordinációs feladatokat, 

 

m. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott oktatással kapcsolatos alábbi feladatokat: 

m.a. nyilvántartás vezetése a tanköteles gyermekekről és a sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését, oktatását ellátó iskolákról, 

m.b. írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti 

elosztásában részvétel,  

m.c. kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá 

a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe 

írassa be, 

m.d. tanköteles korhatárt megelőző iskolakezdés engedélyezése, 

m.e. tanulói jogviszony fegyelmi határozattal való megszűnése esetén új intézmény 

kijelölése, 

m.f. szakértői véleményben foglaltak végrehajtása 

m.g. független vizsgabizottság szervezése. 

n. a fővárosi és megyei, a járási (kerületi) hivatalokról szóló, a kormányablakokról szóló 

kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, 

o. koordinálja a járási hivatal illetékességi területéhez tartozó települések hatósági feladatait; 

p. közreműködik a járási hivatalvezető feladatainak ellátásban, 

q. közreműködik a járási hivatal funkcionális feladatainak a végrehajtásában,   

r. közreműködik a kormányhivatal humánpolitikai, pénzügyi és számviteli, gazdasági 

feladatainak ellátásban,  

s. gondoskodik a titkársági és iratkezelési feladatok ellátásáról, 

t. közreműködik a járási védelmi igazgatási feladatok ellátásában. 

u. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormány. rendelet alapján 

az általános illetékességű járási hivatalnál meghatározott közintézményekkel, 

vállalkozásokkal, valamint a lakossággal kapcsolatban ingyenes energetikai 
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tanácsadást biztosít, tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról, 

továbbá egyéb feladatokat végez  

v. Fogyasztóvédelmi feladatok ellátása  

v.a. A mérésügyről szóló törvény előírásai szerint az általános illetékességgel eljáró 

járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben történő ügyintézés.  

v.b A Fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint az általános illetékességgel 

eljáró járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben történő ügyintézés. 

v.c. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény előírásai szerint az általános 

illetékességgel eljáró járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben történő 

ügyintézés 

v.d. A társasházakról és a lakásszövetkezetekről szóló törvény előírásai szerint az 

általános illetékességgel eljáró járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben történő 

ügyintézés 

v.e. A kereskedelemről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott 

Kormányrendelet előírásai szerint az általános illetékességgel eljáró járási hivatal 

feladatkörébe tartozó ügyekben történő ügyintézés. 

v.f. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló törvény és a felhatalmazásai alapján kiadott Kormányrendelet előírásai szerint 

az általános illetékességgel eljáró járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben 

történő ügyintézés 

v.g. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről és a felhatalmazása alapján kiadott Kormányrendelet előírásai 

szerint az általános illetékességgel eljáró járási hivatal feladatkörébe tartozó 

ügyekben történő ügyintézés 

v.h. Jótállási jegy tartalmának vizsgálata, eljárás lefolytatása hiányosság esetén, 

továbbá eljárás folytatása ha a jótállási jegy nem a jogszabályoknak megfelelő. 

v.j. Betétdíj feltüntetésének hiánya miatti eljárás lefolytatása. 

v.k. A fogyasztó tájékoztatásának elmulasztásának hiánya miatti eljárás lefolytatása 

v.l. Eljárás lefolytatása az árfeltüntetés hiánya miatt továbbá, ha földrajzi árujelző 

megtévesztő  

v.m. eljárást folytat le a szolgáltatóval szemben, ha nem tünteti fel a szolgáltatási díjat, 

illetve megsérti a panaszkezelésre vonatkozó előírásokat.  

v.n. Eljárás lefolytatása a rendezvény szervezővel szemben jegyzői megkeresésére.  

v.o. PB gázpalack értékesítési helyén feltüntetendő tájékoztatás vizsgálata. 

 

 (3) A Népegészségügyi Osztály feladatköre különösen : 

A járási hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügy feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről, 

,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről, továbbá az egészségügyi 

hatósági és igazgatási tevékenységről, az egészségügyi igazgatási feladatok ellátásáról szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 

népegészségügyi feladatokat szervezeti egysége, a Népegészségügyi Osztály útján látja el.  

 

a.  Ápolási szakfelügyelet körébe tartozó a járási vezető ápolónő által végzett feladatok: 
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a.a. háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás 

a.b. fogorvosi alapellátás 

a.c. foglalkozás- egészségügyi alapellátás 

a.d. otthoni szakápolás, hospice szakápolási szolgálatok 

a.e. járóbeteg szakellátás (önálló, nem fekvőbeteg gyógyintézethez integrált) 

a.f. szakdolgozói tevékenységek 

a.g. szociális intézmények (átmeneti, bentlakásos, nappali) szakmai felügyelete. 

 

b.  Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) alábbi szolgáltatásainak biztosítása az ország bármely 

részéről jelentkező igénybe vevők részére: 

b.a. Családtervezési tanácsadás – gyermekvállalás, fogamzásgátlás, felkészítés nőgyógyászati 

és egyéb vizsgálatokra, 

b.b. Ifjúsági tanácsadás – egészséges életvezetésre, párválasztás-családalapításra, 

fiatalkorúaknak házasságkötés előtti tanácsadás biztosítása, 

b.c. Családvédelmi tanácsadás – családtámogatási ellátási formákról, tanácsadás súlyos 

válságban lévő, a terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó párok, nők részére 

 

c.  Egészségfejlesztési feladatok végzése, közreműködés az év közbeni országos programok 

lebonyolításában, felkérésre (megyei intézet, közoktatási intézmények, civil szervezetek) 

részvétel egészség-napokon, rendezvényeken, szűrővizsgálatok szervezésében, 

 

d. Egészségügyi igazgatási feladatok ellátása körében:  

d.a. a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok és 

fogorvosok részére praxisjog kiadása önálló orvosi tevékenység végzéséhez. Háziorvos 

kijelölése jogszabály által meghatározott esetekben. 

d.b. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a 

működési engedély kiadása az illetékességi területen székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező egészségügyi szolgáltatók, illetve közreműködők részére. 

d.c. Nyilvántartás vezetése az egészségügyi szolgáltatókról, azok szervezeti egységeiről, az 

engedélyezett szakmákról, a szakmán belül végezhető tevékenységekről, a tevékenységet 

végző dolgozókról. 

d.e. Az egészségügyi intézmények működésének felügyelete a vonatkozó jogszabályok 

alapján, a szolgáltatók tekintetében szakmai felügyeleti ellenőrzések végzése a hatályos 

jogszabályok, szakmai szabályok figyelembe vételével. 

 

e.  Élelmezés– és táplálkozás-egészségügyi feladatok ellátása, 

e.a  Az ételfertőzések kivizsgálása kivizsgálásáról kapott adatok alapján az OTFH-nak jelentést 

tesz, végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 

ételmérgezések kivizsgálását, a terjedési út felderítését. 

e.b .A vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban közegészségügyi követelményeknek 

megfelelés tekintetében szakhatóságként jár el. 

 

f.  Járványügyi tevékenység végzése, ennek keretében fertőző betegségekkel kapcsolatos 

feladatok ellátása, sürgős jelentések készítése. 

f.a. oltóanyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzése 
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f.b. egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének egészségügyi hatósági 

feladatok végzése 

f.c. DDD (dezinfekció, dezinszekció, deratizáció) tevékenység ellátása 

 

g.  Kémiai biztonsággal összefüggő feladatok ellátása, 

g.a. A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, 

valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével 

kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdés.  

g.b. Szakkérdés vizsgálata a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési 

szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 

követelményeknek való megfelelésre, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében 

a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Egészségvédelem 

biztosítása az OTÉK-ban meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési 

követelményeiről való eltéréshez hozzájárulás.  

 

h.  Környezet- és település-egészségügyi feladatok ellátása 

h.a. A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvízminőségi, a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 

megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonat-

kozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Az egészségvédelem biztosítása az OTÉK-

ban meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való 

eltéréshez hozzájárulás. 
h.b. Szakkérdés vizsgálata a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító 

kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, 

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezése, a talajjal, a 

szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi felhasználásra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.  

h.c. Az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, 

valamint medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelményeknek, valamint az 

ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek minőségének, a közegészségügyi 

követelmények betartásának, illetve érvényesülésének rendszeres ellenőrzése. 

h.d. Szakkérdés vizsgálata az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan 

bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és 

mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételei érvényesítésének 

vizsgálata. 

h.e. A talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és 

szennyvíziszapokkal, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelmények, normák érvényesülésének ellenőrzése. 

h.f. Környezet- egészségügyi szakkérdésekben történő eljárás, különösen az egészségkárosító 

kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének 

megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett 

tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 

járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően. 
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i. Védőnői szakfelügyelet keretében a járási vezető védőnő által végzett feladatok: 

i.a.  ellátja az illetékességi  területén dolgozó területi védőnők, valamint az iskola-egészségügyi 

feladatokat ellátó védőnők szakmai felügyeletét, 

i.b. Elvégzi a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések 

kivizsgálását; 

i.c. Szakmai iránymutatást ad, koordinálja védőnői tevékenységet, illetékességi és kompetencia 

körében 

i.d. Képviseli a védőnői szakmát, kapcsolatot tart a társszakmák képviselőivel 

 

(4) Földhivatali Osztály feladatköre különösen:  

A járási hivatal a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott földhivatali feladatokat 

szervezeti egysége, a Földhivatali Osztály útján látja el.  

a. A földügyi igazgatás kiterjed: 

a.a  az ingatlan-nyilvántartással, 

a.b  a földméréssel, térképészettel, 

a.c  a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével, 

a.d  a földhasználati nyilvántartással, 

a.e.  a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével, 

a.f.  a földforgalommal 

a.g. a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartással (a továbbiakban: földműves nyilvántartás) 

összefüggő feladatok ellátására. 

a.h a családi gazdaságok nyilvántartásba vételi eljárására. 

 

b. Alapfeladatok: 

b.a. Jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú 

hatósági ügyekben; 

b.b. Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 

b.c. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 

b.d. Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól 

kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 

kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, továbbítja a jogerős engedélyező 

határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt 

földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási 

kötelezettségének végrehajtásáról; 

b.e. Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 

b.f. Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatokat; 

b.g. Illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

b.h. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ágváltozásokkal kapcsolatos osztályba 

sorolásokat; 
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b.i. Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 

b.j. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 

 

c. Egyéb feladatai tekintetében: 

c.a. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat; 

c.b. Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat; 

c.c. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-

nyilvántartás részeiről; 

c.d. A Békés Megyei Kormányhivatallal együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és 

a biztonsági előírások betartását; 

c.e. A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, 

valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az 

okirattárat; 

c.f. Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére 

tételével kapcsolatos feladatokat; 

c.g. Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással kapcsolatos előkészítési, adatszolgáltatási és 

nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási határváltozásával 

összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

c.h. Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 

c.i. A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos 

kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás 

biztosításáért; 

c.j. Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 

minősíti és záradékolja, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat; 

c.k. A numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 

feladatokat; 

c.l. Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, 

állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával 

kapcsolatosan; 

c.m Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új 

térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

c.n. Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 

c.o. Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 

térképtárat működtet; 

c.p A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 

érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, 

c.q. Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 

valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 

szükséges intézkedéseket; 
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c.r. Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 

földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 

kapcsolatos feladatokat; 

c.s. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 

járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

c.t A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 

átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

c.u A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 

szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

c.v. Határszemle ellenőrzéseket folytat, amelyről minden évben írásban beszámolót készít; 

c.w. Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja a földművesek, a mezőgazdasági 

termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetését; 

c.x. Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának 

ellenőrzését, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazását; 

c.y. Mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati 

szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárásokat lefolytatja; 

c.z. Mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

szóló 2013. évi CCXII. törvényben meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő 

kötelezettségeket ellenőrzi. 

d. Ellátja a mezőőri szolgálatok létrehozásával, nyilvántartásával, működtetésével és 

támogatásával kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatokat.  

e. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelettel 

kapcsolatban az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az abban foglaltak 

valódiságának ellenőrzését végzi, az igazolványban és a betétlapon rögzített adatok és az 

árusítóhelyen tapasztaltak eltérése alapján hatósági eljárást folytat. 

 

(5) A Foglalkoztatási Osztály feladatköre különösen :  

A járási hivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben, 

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott foglalkoztatási feladatokat szervezeti egysége, Foglalkoztatási 

Osztálya útján látja el. 

 

a. Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok  

a.a. Koordinációs feladatai tekintetében:  

a.a.a. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról 

szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.  

a.a.b. Együttműködik a Foglalkoztatási Főosztállyal. 

a.a.c. Vezeti az előírt nyilvántartásokat. 

a.a.d. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

települési önkormányzatokkal. 

a.a.e. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 

megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás 

kiadásának feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
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megállapítására jogosult szervezeti egységét közös adatbázison (FOKA) keresztül 

tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről 

(együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés). 

 

a.b. A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai 

tekintetében: 

a.b.a. Fogadja és továbbítja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 

a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket. 

a.b.b. Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként 

is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési 

feladatokat lát el az egész ország területére. 

a.b.c. Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel 

kapcsolatos feladatokat.  

 

a.c. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a.c.a. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, az álláskeresési támogatásokkal 

kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat. 

a.c.b. Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat elvégzi. 

a.c.c. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel, a 

követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

a.c.d. A járási hivatal a saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások tekintetében 

méltányossági jogkört gyakorol. 

a.c.e. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági 

bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem 

minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy 

TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 

2010. évi LXXV. törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. 

rendeletben meghatározott feladatokat. 

a.c.f. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt 

feladatokat. 

a.c.g. Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket. 

 

a.d. Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

a.d.a. A Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai 

Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 

feladatokat. 

a.d.b. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, az uniós munkavállalók álláskeresési 

ellátásához kapcsolódó jogszabályban meghatározott feladatokat. 

a.d.c. Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és 

munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és 

meghosszabbításával kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, valamint 

magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló eljárásokban a 
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közvetítői nyilatkozat előkészítéséhez szükséges feladatokat ellátja, elkészíti a 

közvetítői nyilatkozatot. 

 

a.e. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

a.e.a. Munkaközvetítést végez. 

a.e.b. Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 

feladatokat. 

a.e.c. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

a.e.d. Információt nyújt, tanácsadást végez. 

a.e.e. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 

a.e.f. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, 

közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását 

célzó programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket, 

értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket 

készít.   

a.e.g. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében. 

a.e.h. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

 

a.f. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

a.f.a. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott 

feladatokat. 

a.f.b. Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból. 

a.f.c. Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 

a.f.e. Információt nyújt, tanácsadást végez. 

a.f.f. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 

a.f.g. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel. 

a.f.h. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. 

a.f.i. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 

a.f.j. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 

 

b. Munkaer ő-piaci és pénzügyi feladatok 

b.a. Koordinációs feladatai tekintetében:  

b.a.a. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti 

adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket 

készít a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére. 

b.a.b. Vezeti az előírt nyilvántartásokat. 

b.a.c. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel. 

b.a.d. Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi 

szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.  
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b.a.e. Működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket. 

b.a.f. A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést készít 

(negyedéves, éves prognózisok) 

b.a.g. Partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít. 

 

b.b. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

b.b.a. Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával 

kapcsolatos hatósági feladatokat.  

b.b.b. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel, a 

követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

b.b.c. A járási hivatal a saját hatáskörben nyújtott foglakoztatást segítő támogatások 

tekintetében méltányossági jogkört gyakorol. 

b.b.d. Ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 

b.b.e. A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az 

adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a 

Foglalkoztatási Osztály együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések 

betartásával tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a 

munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerőpiaci információkról. 

b.b.f. Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a 

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos 

tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

b.b.g. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.  

b.b.h. Illetékességi területén ellátja a foglalkoztatók harmadik országbeli állampolgárok 

engedélymentes foglalkoztatásának bejelentésével, valamint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek foglalkoztatásának bejelentésével 

kapcsolatos igazolás kiadására és nyilvántartás vezetésére vonatkozó feladatokat. 

 

b.c. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

b.c.a. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott 

feladatokat. 

b.c.b. Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 

bonyolításában. 

b.c.c. Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 

tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

b.c.d. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó 

pénzügyi feladatokat. 

b.c.e. Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén 

elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 

b.c.f. Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát. 

b.c.g. Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a feladatkörébe 

tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan. 

b.c.h. Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök 

visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 
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b.c.i. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

b.c.j. Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben 

foglaltak teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben 

foglaltak szerinti teljesítését. 

b.c.k. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 

b.c.l. Rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a 

közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 

rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról. 

 

c. Európai uniós és nemzetközi feladatok  

Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében ellátja a 2. Cím B) 

pontjában foglalt egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatokat. Ezentúl ellátja:  

 

c.a. A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 

1. A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 

szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást 

előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges 

szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 

hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 

folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 

kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 

vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja. 

4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, 

szolgáltatókkal. 

5. Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket 

folyamatosan nyomon követi, motiválja. 

6. A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket 

folyamatosan feltárja. 

7. Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 

8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 

információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 

elvégzi.  

9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 

10. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, 

a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 

biztosít. 

11. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 

12. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 

13. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 

 

c.b. A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
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1. A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 

szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 

feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 

hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 

folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 

kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 

vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 

vonásában. 

4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 

5. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 

6. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat 

a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 

vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

7. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 

információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 

elvégzi.  

8. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 

9. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, 

a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 

biztosít. 

10. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 

11. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 

12. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 

c.c. A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 

1. A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges 

tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat 

elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó megállapodásokat, 

hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 

folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 

kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 

vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. 

4. A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart és 

együttműködik. 

5. Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek utalását 

kezdeményezi. 

6. A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  

7. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 

8. A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges bizonylatokat 

elkészíti, majd a központ felé továbbítja. 
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9. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 

10. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 

11. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 

c.d. A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 

1. A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a 

kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja. 

2. A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és 

nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, 

az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és 

visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket 

megteszi. 

3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel. 

4. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat 

a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 

vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

5. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 

információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 

elvégzi.  

6. A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz kapcsolódó 

dokumentációt. 

7. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, 

a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 

biztosít. 

8. A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket képzéshez 

kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 

9. Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és egyéb 

munkáltatók tekintetében egyaránt. 

10. Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program sikeres 

megvalósítása érdekében. 

 

c.e. A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések és a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007 

helyi foglalkoztatási együttműködések programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 

1. A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 

szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 

feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 

hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 

folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 

kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 

vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 
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3. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 

vonásában. 

4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 

5. Együttműködik a járási és megyei szintű paktumirodával, a konzorciumi partnerek 

munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival. 

6. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 

7. A fenti programokba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programokba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 

módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 

információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 

elvégzi.  

9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 

10. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, 

a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 

biztosít. 

11. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 

12. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 

13. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 

 

c.f. A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felkérése alapján közreműködik az 

Uniós forrásból finanszírozott egyéb projektek megvalósításában. 

 

(6) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatköre különösen:  

 A járási hivatal az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, valamint a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és 

egyéb külön jogszabályokban meghatározott élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi 

feladatokat szervezeti egysége, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály útján 

látja el. 

a. Állategészségügyi feladatainak keretében: 

a.a. Az állattartó bejelentése alapján: 

a.a.a. Nyilvántartja és ellenőrzi az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó 2008. 

évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározott esetekben az állatok tartását, tartási helyét, jelölését és mozgatását;  

a.a.b. Állat megbetegedése vagy annak gyanúja esetén járványügyi intézkedéseket rendel 

el; 

b. az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi vagy nyilvántartásba veszi: 

b.a. járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító 

járműveket; 

b.b. az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), 

valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről; 
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b.c. az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható 

melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását; 

b.d. állatkiállítást és állatvásárt engedélyez. 

c. az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak 

szerint ellenőrzi: 

c.a. az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást 

igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 

c.b. állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 

takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 

során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

c.c. az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, 

az előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

c.d. a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 

c.e. az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 

forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 

c.f.  az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint 

az állatgyógyászati készítmények felhasználását; 

c.g. a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 

c.h. gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését; 

c.i. az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő 

dokumentációt és a szállítóeszközt. 

c.j. az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a 

szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi 

forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot; 

c.k. igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét; 

c.l. szakhatóságként részt vesz az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban. 

d. Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében: 

az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint:  

d.a. engedélyezi a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű 

takarmány forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány 

felhasználását. 

d.b. nyilvántartásba veszi az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó 

takarmány-vállalkozási létesítményt. 

e. az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi: 

e.a. a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a 

szállítóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok 

biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott 

anyagoktól való mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának 

megfelelőségét, a takarmányjelölési előírások betartását; 

e.b. a takarmányok felhasználását és szállítását; 

e.c. a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon 

követhetőséget; 

e.d. a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 
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e.e. a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak 

betartását. 

e.f. ellenőrzi az ivóvíz minőségű víz biztosítását, az élelmiszeripari vállalkozások vízellátó 

rendszereit, illetve a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások önellenőrző 

vízvizsgálati programjának teljesítését az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál; 

e.g.  hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez; 

e.h. élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az engedély kiadására illetékes és 

hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, amennyiben az 

intézkedések a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket 

érintik; 

e.i. az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, 

illetve koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból 

kockázatot jelenthet; 

e.j. élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet 

azokról a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi kockázattal 

vannak összefüggésben; 

e.k. értékeli a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások negyedéves vízvizsgálati 

eredményeit, azokról nyilvántartást készít és jelentés küld a NÉBIH részére; 

e.l. elrendeli az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket; 

e.m. megtilthatja vagy korlátozhatja az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz élelmiszer-

vállalkozásoknál történő felhasználását; 

e.n. a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások esetében minőségjavító beavatkozás 

ellenőrzése, illetve üzemellenőrzés céljából a mintavételi pontra indikátor vízminőségi 

jellemzők esetében egyedi határértéket szabhat meg úgy, hogy a víz minősége nem 

romolhat.; 

e.o. megvizsgálja a levágott állatot; 

e.p elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – a jogszabályban meghatározott 

kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) 

állatok húsvizsgálatát; 

e.q. elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 

alkalmasságát; 

e.r. meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 

döntést; 

e.s. ellenőrzi az élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-minőségi, állat-egészségügyi rendelkezések 

megtartását; 

e.t. nyomonkövetési ellenőrzéseket végez az élelmiszerláncban  

e.u. e feladatkörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 

géntechnológiai, szabálysértési, helyszíni bírságot szabhat ki; 

e.v. megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében; 

 

f. Élelmiszer-, illetve takarmány-vállalkozások működési engedélyének kiadásáról, visszavonásáról 

vagy módosításáról nyilvántartást vezet. 

g. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján engedélyezi a 

kedvtelésből tartott állatok kereskedésének létesítését és működtetését és az engedély 

megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. 
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h. Ellátja az Éltv. és végrehajtására kiadott jogszabályban az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatóságként eljáró járási hivatal és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal 

hatáskörébe utalt feladatok közül a következőket: 

h.a. Állattartó állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát, kezelését, 

védőoltását, elszállítását, levágatását, illetve leölését  

h.b. Az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén 

engedélyezi, illetve nyilvántartásba veszi a tartási helyeket tojótyúk tartása esetén. 

h.c. Elrendeli az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének –

elszállítását, ártalmatlanná tételét. 

h.d. Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő 

állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű 

melléktermék ártalmatlanná tételéről intézkedik. 

h.e. Engedély, illetve bejelentés köteles élelmiszer- és takarmányvállalkozások engedélyezése 

és nyilvántartása során nyilvántartásba veszi a kistermelői előállítókat és forgalmazókat, 

illetve nyilvántartásba veszi az első betárolási helyeket és ellenőrzi azokat. Kivételt 

képeznek az engedélyköteles első betárolási helyek.  

h.f. Takarmány-ellenőrzési feladatai során: 

h.f.a. elvégzi a bejelentés köteles vállalkozások első ellenőrzését, 

h.f.b. ellenőrzi a kiskereskedelmi forgalmazást, de beltartalmi vizsgálatot nem végez, 

valamint ellenőrzésébe nem tartozik bele az összetétel, a tiltott anyag, nemkívánatos 

anyag ellenőrzése 

i. Általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, 

valamint emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja 

esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel; 

j. Állat-egészségügyi feladatkörében a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, 

előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához 

szükséges intézkedéseket; 

k. Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában részt vesz az élelmiszer-mérgezések és - 

fertőzések felderítésében és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése 

érdekében, továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére; 

l. Állat-egészségügyi feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak 

szerinti feladatok ellátása. 

m. Állat-egészségügyi hatósági feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott 

jogszabályban foglaltak szerinti feladatot lát el. 

n. Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, 

valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint jár el. 

o. Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében ellenőrzést végez. 

p. Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének 

csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez 

mérten, az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben állat-járványügyi intézkedéseket rendel 

el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig és dönt az Éltv-ben meghatározott 

kártalanításról. 
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q. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló 

intézkedés során a méhészetben okozott károk enyhítésére részleges kártalanításra jogosult 

méhész részére a kártalanítás megállapítása. 

r. Ellenőrzése során azzal az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozással szemben, amelynek 

eljárását a hatályos jogszabályi rendelkezések vonatkozásában nem kielégítőnek ítéli meg, 

bírságot szab ki. 

s. Ellátja a Kölcsönös Megfeleltetés keretében végrehajtott helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos 

feladatokat. 

t. Állat-egészségügyi feladatai keretében ellátja az állatvédelmi előírások betartásának 

ellenőrzését. 

 

IV Fejezet 

A Hivatal m űködési rendje 

 

 

1.Cím 

A munkáltatói jogkör gyakorlása 

12.§ 

 

(1) A járási hivatal állami tisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat - ha e törvény 

eltérően nem rendelkezik - a járási hivatalvezető gyakorolja. A járási hivatal állami tisztviselőjének 

kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, 

aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt 

napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki állami tisztviselőnek, illetve 

nem kerülhet felmentésre. 

(2) A járási hivatalvezető-helyettes felett - a kinevezés, a jogviszony-megszüntetés, a fegyelmi eljárás 

megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a munkáltatói jogokat a 

hivatalvezető gyakorolja. 

(3) Kiemelt munkáltatói jogkörök: 

a) Kinevezés, munkaszerződés megkötése, munkakör meghatározása, kinevezés 

módosítása 

b) Állami szolgálati jogviszony, munkaviszony megszüntetése 

c) Illetmény, munkabér megállapítása, jutalmazás 

d) Helyettesítés elrendelése, javaslattétel a helyettesítési díj mértékére 

e) Rendkívüli munkavégzés elrendelésének engedélyezése 

f) További jogviszony létesítése  

g) Fizetés nélküli szabadság engedélyezése 

h) Fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása 

i) Összeférhetetlenség elbírálása 

j) Vezetői tevékenység ellenőrzése 

k) Az általános munkarendtől való eltérés engedélyezése 

l) Szakmai minősítés (Áttv. szerint) 

m) Teljesítmény-követelmény megállapítása és teljesítmény-értékelés 

n) Munkaköri leírás meghatározása, folyamatos aktualizálása 

o) Munkavégzési feladatok kijelölése 

p) Szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete 
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q) Rendkívüli munkavégzés kezdeményezése 

r) Szabadság kiadása, távollét engedélyezése 

s) Javaslat anyagi, erkölcsi elismerésre 

t) Javaslat szociális juttatásra 

u) Saját gépjármű hivatali célú eseti használata 

(4) A járási hivatalvezető a (3) bekezdés a) - k) pontban és a (3) bekezdés. u) pontba foglalt 

munkáltatói jogokat a maga számára fenntartja, azokat az állami tisztviselő, munkavállaló 

osztályvezetőjének közreműködésével, javaslatának, véleményének meghallgatásával gyakorolja. 

(5) A járási hivatalvezető-helyettes a helyettesítés rendje alapján gyakorolja mindazokat a munkáltatói 

jogokat, amelyek a járási hivatalvezető hatáskörébe tartoznak. 

(6) A járási hivatal osztályvezetői az állami tisztviselőik, munkavállalóik tekintetében a (3) bekezdés l- 

t) pontja szerinti munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben gyakorolják.  
 

 

2.Cím 

A Hivatal munkarendje 

13.§ 

 

Az Orosházi Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, valamint 

a munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

3.Cím 

A Hivatal ügyfélfogadási rendje 

14.§ 

 

(1) A Hivatal Kormányablak Osztályának ügyfélfogadási rendje: 

a. Orosházán az alábbi: 

Hétfő:  700 - 1700 

Kedd:  800 - 1600 

Szerda: 800 - 1600 

Csütörtök: 800 - 1800 

Péntek: 800 - 1600 

b. Tótkomlóson az alábbi: 

Hétfő:  700 - 1700 

Kedd:  800 - 1200 

Szerda : 800 - 1200 

Csütörtök: 800 - 1800 

Péntek: 800 - 1200 

(2) A Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának ügyfélfogadási rendje  

az alábbi: 

Hétfő: 800 - 1600 

Kedd: 800 - 1200 
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Szerda: 800 -1600 

Csütörtök: 800 -1200 

Péntek: 800 -1200 

(3) A Hivatal Népegészségügyi Osztályának ügyfélfogadási rendje Orosházán és Mezőkovácsházai 

telephelyen egyaránt az alábbi:  

Hétfő: 800 -1600 

Kedd: 800 -1200 

Szerda: 800 -1600 

Csütörtök: 800 -1200 

Péntek: 800 -1200 

(4) A Hivatal Foglalkoztatási Osztályának ügyfélfogadási rendje az alábbi:  

Hétfő: 800 -1500 

Kedd: 800 -1200 

Szerda: 800 -1800 

Csütörtök: 800 -1200 

Péntek: 800 -1200 

 (5) A Hivatal Földhivatali Osztályának ügyfélfogadási rendje az alábbi: 

Hétfő: 800 -1500 (1200 -1300 ebédidő) 

Kedd: 800 -1200 

Szerda: 800 -1500 (1200 -1300 ebédidő) 

Csütörtök: 800 -1200 

Péntek: 800 -1200 

(6) A Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának ügyfélfogadási rendje az 

alábbi:  

Hétfő: 900 -1400 

Szerda: 900 -1400 

Péntek: 800 -1200 

(7) A települési ügysegédek ügyfélfogadási helyét és időpontját a 4. függelék tartalmazza.  

 

4. Cím 
 

A munkavégzés általános szabályai 

15.§ 

 

(1) A Hivatal állami tisztviselőinek és munkavállalóinak munkaköri feladatait az egyéni munkaköri 

leírásoknak részletesen tartalmazniuk kell. 

(2) Az állami tisztviselő feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen, 

pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és az etikai 

szabályok betartásával köteles ellátni. 
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(3) A Hivatal állami tisztviselői munkavégzésük során mindenkor kötelesek a közszolgálat és a Hivatal 

tekintélyét megőrizni. 

(4) Az állami tisztviselő köteles megtartani a minősített adatot, betartani az adatvédelmi szabályokat. 

(5) Az állami tisztviselő, állami ügykezelő és munkavállaló köteles kijelölt munkahelyén a a Hivatal 

ügyrendjében, vagy azon alapuló más dokumentumban előírt munkaidőben és munkára képes 

állapotban megjelenni és munkát végezni. 

(6) Minden állami tisztviselő és munkavállaló egyénileg felelős a személyes használatába adott és az 

általa használt egyéb hivatali vagyontárgyakért. 

(7) A munkavégzés során a szolgálati út betartásával kell eljárni. 

(8) Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelményeinek megfelelően kell ellátni.  

 

 

V. Fejezet 

A vezetők, valamint az állami tisztvisel ők, állami ügykezel ők és munkavállalók helyettesítési 

rendje 

16.§ 

 

(1) A Hivatalvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén általános helyettesítését a Hivatalvezető-

helyettes látja el. E minőségben jogosult a hivatalvezető kizárólagos kiadmányozási jogköreinek 

gyakorlására. A Hivatalvezetőt és a Hivatalvezető-helyettest együttes távollétük vagy 

akadályoztatásuk esetén a kijelölt osztály vezetője/vezetői helyettesítik egyedi rendelkezés szerint. 

(2) A Kormányablak Osztály vezetőjének helyettesítését távolléte, illetve akadályoztatása esetén az a 

kijelölt munkatárs látja el, akinek munkaköri leírása az osztályvezető helyettesítésére szóló 

feladatot tartalmazza. 

(3) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetőjének helyettesítését távolléte, illetve 

akadályoztatása esetén azok a kijelölt munkatársak (hatósági és gyámügyi) látják el, akiknek 

munkaköri leírása az osztályvezető helyettesítésére szóló feladatot tartalmazza. 

(4) Az ügyintézők, ügykezelők a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik egymást.  

(5) Az osztályokon belül a helyettesítés rendjének kialakítása az osztályvezető kötelessége, aki az 

eseti helyettesítést szóban is elrendelheti. A helyettesítést elrendelő vezetőnek minden 

helyettesítési feladat megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a helyettesítéssel megbízott 

munkatárs rendelkezzen a feladatok ellátásához szükséges átfogó tájékozottsággal. 

(6) A helyettesítő a helyettesített munkatárs valamennyi jogkörével felruházható, de meghatározott 

esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az át nem ruházott jogokat a helyettesített 

munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 

(7) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy felelős mindazoknak az átruházott 

jogoknak a gyakorlásáért és kötelezettségeknek a teljesítésért, amelyek vonatkozásában a 

helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítés időtartama alatt a helyettesítést 

ellátó személy felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, valamint a szükséges 

intézkedések elmulasztásáért. 
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(8) A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett intézkedésekről 

a helyettesítő köteles a helyettesített állami tisztviselőt (vezetőt, ügyintézőt) tájékoztatni. 

(9) A helyettesítés részletes szabályait egyebekben az állami tisztviselők munkaköri leírásai 

tartalmazzák. 

 

 

VI. Fejezet 

Kapcsolattartás és együttm űködés 

 

1.Cím 

A Hivatal képviselete 

17.§ 

 

(1) A Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a Hivatalvezető képviseli. A Hivatalvezető 

akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a helyettesítésre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

(2) A hivatalvezető képviseleti jogkörét esetenként, illetve meghatározott ügyekben, ügykörökben 

átruházhatja, illetve a képviseleti jogot bármely kérdésben magához vonhatja. 

(3) A hivatal képviseletében eljáró munkatárs azokban az ügyekben járhat el, amelyekre megbízást 

(felhatalmazást) kapott. A képviseletre jogosult munkatárs e jogkörében eljárva tett nyilatkozatairól 

felettesét köteles tájékoztatni. 

(4) A Hivatal osztályát a feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai ügyekben az osztályvezető képviseli, 

illetve felhatalmazása alapján az osztály állami tisztviselője látja el, azonban e jogkörében tett 

nyilatkozatairól felettesét tájékoztatni köteles.  

 

2.Cím 

A Hivatalon belüli kapcsolattartás rendje 

18.§ 

 

(1) A járási hivatal valamennyi állami tisztviselője és munkavállalója köteles a hivatali feladatok 

végrehajtásában egymással együttműködni.  

(2) A járási hivatalvezető közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, főigazgatóval, igazgatóval, 

a járási hivatalvezetőkkel, valamint a Hivatal osztályvezetőivel.  

(3) A Hivatal osztályvezetője, közvetlen kapcsolatot tart a járási hivatalvezetővel, a kormányhivatal 

szakmai főosztályaival és osztályaival. 

(4) A hivatal állami tisztviselője, állami ügykezelője közvetlen kapcsolatot tart a járási hivatal állami 

tisztviselőivel, állami ügykezelőivel. A kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval a járási 

hivatalvezetőn keresztül tart kapcsolatot, továbbá a kormányhivatal szakmai főosztályaival és 

osztályaival az osztály vezetőjén keresztül tart kapcsolatot. 

(5) A belső kapcsolattartás részletes szabályait egyebekben a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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(6) A sajtó részére a hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben - az e tárgyban kiadott 

szabályzat előírásainak megtartásával, a kormánymegbízott előzetes engedélyével - a járási 

hivatalvezető nyilatkozik. Tartós távolléte, vagy akadályoztatása esetén a nyilatkozattételre a 

helyettesítés szabályai az irányadóak. 

(7) A hivatalvezető felkérésére a Hivatal osztályainak feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai 

ügyekben – a kormánymegbízott előzetes engedélyével – a járási hivatalvezető tájékoztatása 

mellett a Hivatal osztályvezetője is nyilatkozhat. Tartós távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

nyilatkozattételre a helyettesítés szabályai az irányadóak. 

 

3.Cím 

Munkaértekezletek, egyéb tájékoztatási és döntés el őkészítő fórumok 

19.§ 

 

A Hivatalban a következő munkaértekezletek, egyéb tájékoztatási és döntés előkészítő fórumok 

működnek: 

(1) A hivatalvezetői értekezleten a hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, az osztályvezetők, illetve a 

Hivatalvezető által meghívottak vesznek részt. Az értekezletet a Hivatalvezető hívja össze heti 

rendszerességgel, az értekezleten tárgyaltakról emlékeztető is készül. 

(2) Összmunkavállalói értekezlet: az összmunkavállalói értekezleten a hivatalvezető, a hivatalvezető-

helyettes, az osztályvezetők, az állami tisztviselők, a munkavállalók, illetve a Hivatalvezető által 

esetileg meghívottak vesznek részt. Az értekezletet a Hivatalvezető hívja össze. 

(3) Munkacsoport: a járási hivatalvezető, a járási hivatal több szervezeti egysége feladatkörét érintő 

eseti feladat elvégzésére hivatalvezetői utasítással - a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és 

működésének időtartamát megjelölve - munkacsoportot hozhat létre. 

(4) Csoportmegbeszélés: a csoportmegbeszélésen az adott szervezeti egység vezetője és az általa 

meghívott foglalkoztatottak vesznek részt; a munkacsoport megbeszélésen a Hivatalvezető, a 

hivatalvezető-helyettes és más szervezeti egységek vezetői részt vehetnek. A 

csoportmegbeszélést a szervezeti egység vezetője hívja össze. 

 

VII. Fejezet 

Vezetői ellen őrzés 

20. § 

 

(1) A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység része, magába foglalja a szervezeti egység 

valamennyi munkatársának ellenőrzését.  

(2) A szakmai feladatellátás irányítása, felügyelete során ellátandó folyamatos belső ellenőrzés 

működésére vonatkozó szabályokat az SzMSz, belső szabályzatok és a vezetők munkaköri 

leírásai tartalmazzák. 

(3) Az osztályvezető a feladatok teljesítését a munkafolyamatba épített ellenőrzésen keresztül és eseti 

egyéni számonkérésekkel kíséri figyelemmel. 
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(4) Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során a határidők betartása, a törvényesség, 

szakszerűség és a minőség is ellenőrzésre kerül.  

(5) A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére az osztályvezető 

folyamatosan, esetenként, illetve szükség szerint munkaértekezleteken hívják fel az érintettek 

figyelmét. 

 
Függelékek:  

1. számú függelék: A Hivatal szervezeti egységeinek adatairól 

2. számú függelék: A Hivatal bélyegzőiről 

3. számú függelék: A Hivatal szervezeti felépítése  

4. számú függelék: A települési ügysegédek ügyfélfogadási helye és időpontja 

 

 

 

……………………………….. 

Lustyikné dr. Papp Anikó  

Orosházi Járási Hivatal 

Hivatalvezető 

 

Az ügyrend három eredeti példányban készült. 

Az eredeti példányok helye: 1. példány: BÉMKH  

 2. példány: Orosházi Járási Hivatal – nyilvántartás 

 3. példány: Irattár 
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1. számú függelék az Orosházi Járási Hivatal szervezeti egységeinek adatairól 

 

 

1. Az Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának adatai: 

 Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

 Elektronikus elérhetősége: oroshaza.jaras@bekes.gov.hu 

 Telefon: (68) 414-043  

 Fax: (68) 414-053 

2.  Az Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztály Tótkomlósi Kirendeltsége adatai: 

Címe:  5940 Tótkomlós Fő út 1. 

Elektronikus elérhetősége:  oroshaza.jaras@bekes.gov.hu 

Telefon:  (68) 795-008, 795-009  

3. Az Orosházi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának adatai: 

Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

Elektronikus elérhetősége: oroshaza.jaras@bekes.gov.hu 

Telefon: (68) 414-043 

Fax: (68) 414-053 

4. Az Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adatai:  

 Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

 Elektronikus elérhetőség:  oroshaza.nepeu@bekes.gov.hu 

 Telefonszám: (68) 417-283, 68/417-284 

5. Az Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya Mezőkovácsházai telephelyének adatai:  

Címe: 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 1. 

Elektronikus elérhetőség:  mezokovacshaza.nepeu@bekes.gov.hu 

Telefon:  (68) 381-144 

6. Az Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának adatai: 

 Címe:  5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

 Elektronikus elérhetősége: oroshaza.elelmiszer@bekes.gov.hu  

 Telefon: (68) 510-650 

 Fax: (68) 510-650 

7. Az Orosházi Járási Hivatal. Foglalkoztatási Osztályának adatai: 

 Címe:  5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

 Elektronikus elérhetősége: bekesmmkoroshaza@lab.hu 

 Telefon: (68) 413-094; (68) 411-519; 30/743-2814 

 Fax: (68) 411-726 

8. Az Orosházi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának adatai: 

 Címe:  5900 Orosháza, Ady Endre utca 9. 
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 Elektronikus elérhetősége: oroshaza.foldhivatal@bekes.gov.hu 

 Telefon:  (68) 510 - 570 

 Fax: (68) 512 - 610 

 Postafiók címe: 5901 Orosháza, Pf.: 82. 
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2. számú függelék az Orosházi Járási Hivatal osztályai által használt bélyegzőkről  

 

I. Körbélyegzők: 

 

1. A Orosházi Járási Hivatal  

2. Kormányablak Osztálya,  

3. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya, 

4. Népegészségügyi Osztálya, 

5. Földhivatali Osztálya  

hivatalos körbélyegzőjén a címer, a sorszám ,és „Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási 

Hivatala” felirat áll. 

 

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

hivatalos körbélyegzőin a címer, a HU sorszám,  az élelmiszerbiztonsági felügyelő, vagy 

hatósági állatorvos, illetve járási főállatorvos és „Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási 

Hivatala” felirat áll. 

 

II. Fejbélyegzők: 

 

1. „Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

5900 Orosháza, Szabadság tér 3.” 

2. „Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

5940 Tótkomlós, Fő út 1.” 

3. „Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály  

5900 Orosháza, Szabadság tér 3.” 

4. „Orosházi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

5900 Orosháza, Ady Endre utca 9. Pf.: 82 

Telefon: 68/510-580 

Fax: 512-610” 

5. „Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

5900 Orosháza, Szabadság tér 3.” 
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6. „Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 1. 

Pf. 81 Tel.: (68) 381-144” 

7. „Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és  

Állategészségügyi Osztály 

5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

8. „Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

5900 Orosháza, Szabadság tér 3.” 

 

 

 



3. számú függelék: A Hivatal szervezeti felépítése 
 

 
Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Orosházi Járási Hivatal 

Orosházi Járási Hivatal 
hivatalvezető 

Orosházi Járási Hivatal 
hivatalvezető-helyettes 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

Kormányablak Osztály Foglalkoztatási Osztály Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Osztály 

Földhivatali Osztály Népegészségügyi Osztály 

Ügysegédek 
− Békéssámson 
− Gádoros 
− Csanádapáca 
− Kardoskút 
− Nagyszénás 
− Pusztaföldvár 

Tótkomlósi kirendeltség Népegészségügyi Osztály 
Mezőkovácsházai 

telephely 
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4. számú függelék 
 

A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 
 

OROSHÁZI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDEI 

 Hétfő  Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Gádoros  
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.  

 
- - 

 
8.00-15.00 

 
- - 

Békéssámson  
5946 Békéssámson, Hősök tere 10—12.  - - 8.00-12.00 - - 

Csanádapáca  
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 

8.00-12.00 - - - - 

Pusztaföldvár  
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. 13.00-15:45 - - - - 

Kardoskút  
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. - - - - 

minden páratlan 
hét 8.00-10.00 

Nagyszénás 
5931 Nagyszénás, H ősök útja 9.  - 8.00-16.00 

 
- 

- - 

 



17. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SARKADI JÁRÁSI HIVATA LÁNAK  

 

ÜGYRENDJE 

 

 

 



 2 

 
 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

SARKADI JÁRÁSI HIVATALA  

ÜGYRENDJE 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. Cím 

A Sarkadi Járási Hivatal jogállása és alapadatai 

 

1.1.  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 3. § (1) bekezdése, valamint az SZMSZ mellékletének 2. 
§ (1) bekezdése értelmében a Békés Megyei Kormányhivatal a kormánymegbízott által 
közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi 
hivatalokra (a továbbiakban együtt: járási hivatal) tagozódik. 

 
1.2.  A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető. A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és 

hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. 
 
1.3.  A Sarkadi Járási Hivatal alapadatai a következők: 
 

a) megnevezése:  Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala 
b) székhelye:   5720 Sarkad, Szent István tér 7. 
c) levelezési címe:  5721 Sarkad, Pf.: 16. 
d) elektronikus elérhetősége:  sarkad.jaras@bekes.gov.hu 
e) jogállása:  önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
f) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége 
 

1.4. Az Ügyrend módosítására javaslatot tehet a Kormánymegbízott, a Kormányhivatal Főigazgatója, 
Igazgatója, továbbá a Sarkadi Járási Hivatal hivatalvezetője (továbbiakban: Hivatalvezető), a 
hivatalvezető-helyettese (továbbiakban: hivatalvezető-helyettes) és a szervezeti egységek 
vezetői. 

 
1.5. Az Ügyrend rendelkezései betartásának folyamatos ellenőrzése minden szervezeti egység 

vezetőjének a feladata az irányítása alatt álló munkavállalóknál. Az Ügyrend rendelkezéseinek 
megsértése esetén a szervezeti egységek vezetői kötelesek a megfelelő jelzést, intézkedést 
megtenni, továbbá, amennyiben indokolt, fegyelmi eljárást kezdeményezni. 

 
1.6. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben és működési területeken – jogszabály vagy 

közjogi szervezetszabályozó eszköz kifejezett felhatalmazása esetén – a Hivatalvezető Vezetői 
Utasításban rendelkezhet, mely vezetői utasítás rendelkezései nem lehetnek ellentétesek jelen 
Ügyrend rendelkezéseivel. A mindenkor hatályos Vezetői Utasítások nyilvántartásáról, vezetéséről 
és kezeléséről a hivatalvezető-helyettes gondoskodik. 
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2. Cím 
Az Ügyrend hatálya 

 
2.1. Az Ügyrend hatálya a Sarkadi Járási Hivatal állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és 

munkavállalóira (továbbiakban: foglalkoztatottak) terjed ki állami szolgálati 
jogviszonyuk/munkaviszonyuk alapján ellátott feladat- és hatáskörükben. 

 
2.2. Az Ügyrendben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó 

eszközzel, továbbá a Kormányhivatal belső szabályzataiban, illetőleg a 
Kormánymegbízotti/főigazgatói utasításokban foglaltakkal. 

 
3. Cím 

A Sarkadi Járási Hivatal illetékessége  
 
3.1. A Sarkadi Járási Hivatal illetékességére a 66/2015. (III.30.) Kormány- rendeletben (továbbiakban: 

Korm. rendelet) foglaltak az irányadóak. A Sarkadi Járási Hivatal illetékességi területén 
gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörét.    

 
4. Cím 

A Sarkadi Járási Hivatal bélyegz ői 
 

4.1. A Sarkadi Járási Hivatal körbélyegzővel rendelkezik. A körbélyegző tartalmazza középen a 
Magyar Köztársaság címerét, kettős tört félkörben a „Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi 
Járási Hivatala” elnevezést, valamint a bélyegző sorszámát. 

 
4.2. A Sarkadi Járási Hivatal fejbélyegzővel rendelkezik. A fejbélyegző téglalap alakú, sorszám nélküli, 

amely tartalmazza a „Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala” elnevezést és az 
„5720 Sarkad, Szent István tér 7.”székhelycímet. 

 
4.3. A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok kézbesítését 

előkészítő állami tisztviselő jogosult. A bélyegzők használatára a Hivatalvezető egyedi döntéssel 
bármely állami tisztviselőt felhatalmazhat. 
 

4.4. A Kormányhivatal járási szinten a Sarkadi Járási Hivatal használatában álló bélyegzőkről 
naprakész és pontos nyilvántartást vezet, amely többek között tartalmazza a járási hivatalnál 
használt bélyegzők lenyomatát, a szervezeti egység nevét, a használó nevét, az átvétel és a 
visszavétel időpontját.  

 
4.5. A bélyegző használója annak használatért teljes felelősséggel tartozik. A bélyegző használója 

felelős azért, hogy a bélyegző illetéktelen személy birtokába és használatába ne kerülhessen, 
köteles gondoskodni a bélyegző megfelelő, biztonságos tárolásáról. 

 
4.6. Bélyegző elvesztése esetén az elvesztés tényét a Hivatalvezető részére haladéktalanul, írásban 

be kell jelenteni. A Hivatalvezető vizsgálatot folytat le a bélyegző elvesztéséről, melyről 
jegyzőkönyvet vesz fel, és a vizsgálat eredménye alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
5.Cím 

A Sarkadi Járási Hivatal irányítása, felügyelete 
 
5.1. A Sarkadi Járási Hivatal jogszabályokban meghatározott szakmai feladatait és hatósági jogkörét 

a hivatalvezető vezetésével látja el. 
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5.2. A hivatalvezető irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztályok szakma tevékenységéti, biztosítja a 
működés feltételeit.  
 

5.3. A hivatalvezető az osztályok szakmai irányítását a Békés Megyei Kormányhivatal 
közreműködésével végzi. 

 
 

 
II. Fejezet 

A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti felépítése, sze mélyi állománya 
 

1. Cím 
A Sarkadi Járási Hivatal vezetése, bels ő munkamegosztás 

 
1.1. A Sarkadi Járási Hivatal részletes, mindenkor hatályos hatásköri- és feladatjegyzékét, valamint a 

működését meghatározó jogszabályok jegyzékét a hivatalvezető-helyettes tartja nyilván és vezeti.  
 
1.2. A Sarkadi Járási Hivatal foglalkoztatottainak feladatait az ügyrendek és a vonatkozó munkaköri 

leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon - 
többek között - tartalmazza különösen az adott munkakörben ellátandó feladat jellegét, a 
tevékenységi kört, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó 
sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 

 
1.3. A Sarkadi Járási Hivatal hivatalvezetőjének feladat- és hatáskörei különösen: 
 

a. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és irányítja a 
Sarkadi Járási Hivatalt. 

b. A Hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
a Sarkadi Járási Hivatalhoz, illetve a Hivatalvezetőhöz címzett hatásköröket; a Sarkadi 
Járási Hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol, kiadmányozási jogkörét a hatályos „ 
A Békés Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról” szóló kormánymegbízotti 
utasításban  meghatározottak szerint delegálja. 

c. Elkészíti a Sarkadi Járási Hivatal ügyrendjét, és gondoskodik a Sarkadi Járási Hivatal 
foglalkoztatottjai munkaköri leírásainak elkészítéséről. 

d. Meghatározza az Ügyrendben – a jogszabályok, az SZMSZ, a Kormányhivatal 
szabályzatai, vezetői utasításainak keretei között – a Sarkadi Járási Hivatal szervezeti 
felépítését és működésének főbb szabályait. 

e. Kezdeményezi a Sarkadi Járási Hivatal működésének, a foglalkoztatottak 
munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

f. Az Ügyrendben szabályozott szakmai értekezleteket, egyéb egyeztetéseket hív össze az 
irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységi körében felmerült fontosabb 
feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve 
a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása, együttműködése céljából. 

g. A Sarkadi Járási Hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában – a II. fejezet 3. címben 
foglaltak szerint - gyakorolja a munkáltatói jogokat, a szabadságolási ütemterv keretei 
között engedélyezi a szabadságok igénybevételét, és a munkaidőben történő eltávozást. 

h. A Kormányhivatal által elrendelt beszámolók, jelentések elkészítéséről, adatok közléséről 
gondoskodik, végrehajtja a Kormánymegbízott és a Kormányhivatal döntéseit, utasításait. 

i. Részt vesz a Kormányhivatal által megtartott, belső szabályzataiban, utasításaiban, 
SZMSZ-ben szabályozott értekezleteken, továbbképzéseken, egyeztetéseken. 

j. Gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogkört a Sarkadi Járási Hivatal munkatársai felett 
munkakörük és feladatkörük vonatkozásában. 
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k. Ellátja az Ügyrendben szabályozott feladatait, a Sarkadi Járási Hivatal működésének 
szabályozására vezetői utasításban rendelkezhet az Ügyrendben megjelöltek szerint. 

 
 

1.4. A Sarkadi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesének feladatkörei különösen: 
 

a. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően segíti a Hivatalvezetőt 
Sarkadi Járási Hivatalt vezetésében és irányításában, különös tekintettel a 
szervezetszabályzó eszközök, vezetői utasítások, ellenőrzések tekintetében. 

b. Gyakorolja a kiadmányozási jogköröket, melyeket a Hivatalvezető részére delegált; ellátja 
a Hivatalvezető általános helyettesítését. 

c. A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetőivel napi szinten egyeztet az 
aktuális teendőkről, napi munkafolyamatokról 

d. Kezdeményezi a Sarkadi Járási Hivatal működését szabályzó eszközök módosítását, 
felülvizsgálatát. 

e. Előkészíti a Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységei vezetői munkakörének leírását, 
gondoskodik azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról 

f. Ellátja mindazon feladatokat, melyeket részére munkaköre és az irányadó jogszabályok 
előírnak. 

g. Segíti a Sarkadi Járási Hivatal funkcionális és titkársági feladatainak ellátását, szakmai 
irányítását. 

 
1.5. A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egység vezetőinek feladatkörei különösen: 
 

a. Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezeti egység feladatkörére vonatkozó 
jogszabályokat illetve azok változásait. 

b. Részt vesz a járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben, a Hivatalvezető szakmai 
irányítási feladatainak ellátásában. 

c. Szervezi, vezeti, összehangolja a szervezeti egység szakmai tevékenységét. 
d. Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, a szervezeti egység feladatkörébe 

tartozó első fokú ügyek jogszerű, szakszerű, kulturált és határidőn belül történő 
intézéséről.  

e. Felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért a szervezeti egység 
feladatköréhez igazodóan. 

f. A Hivatalvezetőnél kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 
biztosításához szükséges intézkedések megtételét. 

g. A Sarkadi Járási Hivatal egyéb szervezeti egységeivel napi szinten egyeztet az aktuális 
teendőkről, ellenőrzi a szervezeti egységben ellátott feladatok végrehajtását. 

h. Ügyintézőkre szignálja a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett 
iratokat.  

i. Ellátja a hatályos „ A Békés Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról” szóló 
kormánymegbízotti utasításban meghatározott kiadmányozási feladatokat. 

j. Elkészíti a szervezeti egységben dolgozó foglalkoztatottak munkakörének leírását, 
gondoskodik azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról. 

k. Gondoskodik a szabadságok ütemezéséről, kiadásáról, illetve a szabadságolások 
nyomon követéséről és a megfelelő helyettesítésről a szervezeti egység 
foglalkoztatottjainál. 

l. Rendszeresen tájékoztatja a Hivatalvezetőt és helyettesét a szervezeti egység által 
ellátott szakmai tevékenységre vonatkozóan. 

m. Együttműködik a Sarkadi Járási Hivatal vezetőivel, foglalkoztatottjaival.  
n. Köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, az Ügyrend, az SZMSZ, továbbá a 

Kormányhivatal és a Sarkadi Járási Hivatal szabályzataiban, vezetői utasításaiban foglalt 
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rendelkezések betartásáról, a szervezeti egységében dolgozó foglalkoztatottak általi 
betartatásról. 

 
1.6.  A Sarkadi Járási Hivatal ügyintézőinek feladatkörei különösen: 
 

a. Az ügyintéző állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai 
követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak 
szerint végzi. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelményeinek 
megfelelően látja el.  

b. Biztosítja az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az ügyintézési 
határidők betartását. 

c. Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezetek 
és szakmai anyagok véleményezését. 

d. Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának 
végrehajtásáról. 

e. A szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt a 
kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  

f. Előkészíti a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, és rá szignált intézkedéseket, 
döntéseket, illetve foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 

g. Jelzi a szervezeti egység vezetőnek, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében 
főhatóság megkeresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak. 

h. Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésben, továbbképzésben. 
i. Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célból 

adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
j. A szervezeti egység által használt ügyirat-kezelési program használatával ellátja az 

ügyiratkezeléssel összefüggő ügyirat-kezelési feladatokat. 
 
1.7. A Sarkadi Járási Hivatal ügykezelőinek feladatkörei különösen: 
 

a. Az ügykezelői feladatot ellátó állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai 
követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak 
szerint végzi. 

b. A szervezeti egység által használt program alkalmazásával érkezteti és iktatja a 
munkakörében kijelölt szervezeti egység ügyiratait, gondoskodik az irattározási feladatok 
ellátásáról  

c. Ellátja a Sarkadi Járási Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek tevékenysége gyakorlásához 
kapcsolódó ügyviteli feladatokat a Hivatalvezető által meghatározott módon és mértékben. 

 

 
2. Cím 

A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységei 
 

2.1. A Sarkadi Járási Hivatalban az alábbi szervezeti egységek működnek: 
 

a) Sarkadi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya  
 

b) Sarkadi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya  
Hatósági telephely 

Gyámügyi telephely 
c) Sarkadi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya  

 
d) Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya  
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2.2. A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti felépítését, organogramját az 1. függelék tartalmazza. 
 

 

3. Cím 

A Sarkadi Járási Hivatal személyi állománya 

 

3.1. A Sarkadi Járási Hivatal létszámadatai a következők: 

 

Összesített létszámadatok: 

SARKADI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZETŐJE  1 FŐ 

SARKADI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZETŐ HELYETTESE  1 FŐ 

Osztályvezető  3 fő 

Kormányablak Osztály  8 fő 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 19 fő 

Foglalkoztatási Osztály 8 fő 

Földhivatali Osztály 10 fő 

Munkavállaló: roma referens 1 fő 

Összesen:  51 fő 

 

 

III. Fejezet 

A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységeinek fel adatköre 

 

1. A Sarkadi Járási Hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezet-
szabályozó eszközök, a Kormányhivatal SZMSZ-e, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint 
a felettes vezető utasításai határozzák meg. 
A Hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, 
melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli 
ki. 
A Hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  

 
1.1. A járási hivatal vezetője és a hivatal vezető-helyettese a járási védelmi igazgatási feladatok 

körében ellátják  
a. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben;  

b. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben;  
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c. a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;  

d. a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatokat.  

 
 
1.2.  A Sarkadi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya:   
1.2.1. Ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 

a. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben;  
b. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben;  
c. a kormányablakokról szóló kormányrendeletben  

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.  
 
1.2.2. Okmányirodai feladatok körében ellátja: 

a. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;  
b. az illetékekről szóló törvényben;  
c. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;  
d. a közúti közlekedésről szóló törvényben;  
e. a külföldre utazásról szóló törvényben;  
f. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben  

és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat. 
 A kormányablakokról szóló rendeletben foglalt ügykörökben ellátja az azonnal intézhető, a 
saját hatáskörben intézhető és a továbbítandó feladatait, továbbá hatáskörébe tartozó 
ügyekben tájékoztatást ad és végzi az ún. kiegészítő szolgáltatások biztosítását, a hivatalból 
intézendő ügyeit. 

 
1.3. Sarkadi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazsá gügyi  Osztálya:  

az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon 
eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen:  

a. az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;  
b. a hadigondozásról szóló törvényben;  
c. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;  
d. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;  
e. a társasházakról szóló törvényben;  
f. a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;  
g. a menedékjogról szóló törvényben;  
h. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;  
i. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényben,  
valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 
továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési 
hatósági feladatokat.  

 
1.3.1. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály az oktatással kapcsolatos feladatok körében 
ellátja:  

a. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben;  



 9 

b. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben;  

c.  az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;  
d. a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben;  
e. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.  
 
1.3.2. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály a szociális és gyámügyi feladatok körében 
ellátja:  

a. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben;  
b. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben;  
c. továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb 
külön jogszabályokban meghatározott, a feladatkörét érintő feladatokat.  

 
1.3.3. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály egyéb feladatkörében:  

a. közreműködik a járási hivatal funkcionális feladatainak ellátásában; 
b. közreműködik a kormányhivatal humánpolitikai, pénzügyi és számviteli, gazdasági 

feladatainak ellátásában; 
c. gondoskodik a titkársági és rendszergazdai feladatok ellátásáról. 
d. ellátja az áldozatsegítési és jogi segítségnyújtási feladatokat. 
e. ellátja a fogyasztóvédelmi feladatokat. 

 
1.4. Sarkadi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály a: 

A Foglalkoztatási Osztály a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok körében ellátja az 
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön 
jogszabályokban meghatározott feladat-körét érintő feladatokat.  
 

1.4.1. A Foglalkoztatási Osztály ügyfélszolgálati és ellátási feladatai tekintetében:  
A) Koordinációs feladatai tekintetében:  

1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról 
szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.  

2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti 
adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felé. 

3. Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 

4. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.  

5. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 
települési önkormányzatokkal. 

6. Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 

7. Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 

8. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály 
feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket. 

9. Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő szervezeti 
egységekkel, a felettes szervekkel. 
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10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 
megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának 
feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására jogosult 
szervezeti egységét közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, 
elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés). 

 
B) A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében: 

1. Fogadja és továbbítja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére a 
foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket. 

2. Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a 
munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 
országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 
ország területére. 

3. Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel 
kapcsolatos feladatokat.  

 
C) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 
szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 
megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 
megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. 
Számfejtési ütemterv alapján elvégzi a megállapított járadék, segély, költségtérítés pénzügyi 
feladását az Integrált Rendszerben. 

2. Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 
feladatokat elvégzi. 

3. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály 
az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a 
másodfokon eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály számára. 

4. A saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások tekintetében a benyújtott 
méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a hatáskörrel rendelkező járási hivatal vezetője 
felé döntéshozatal céljából. 

5. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel 
(részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatokat, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódóan a köztartozások adók 
módjára történő behajtásának elektronikus úton történő átadását a NAV felé. 

6. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 
állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 
kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, 
egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának 
igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. 
törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. 
törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

7. Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 

8. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 



 11 

9. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt 
feladatokat. 

10. Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket. 

11. Ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi 
rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat; 

12. Illetékességi területén ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személy engedélymentes foglalkoztatásának munkáltató általi bejelentéséhez kapcsolódó 
feladatokat. 

 
D) Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

1. A Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat. 

2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, az uniós munkavállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik az uniós 
munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 
egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról. 

3. Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával 
kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, valamint magyarországi 
munkavállalásának engedélyezésére irányuló eljárásokban a közvetítői nyilatkozat 
előkészítéséhez szükséges feladatokat ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot. 

 

E) Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

1. Munkaközvetítést végez. 

2. Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket. 

4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot 
tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci 
folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-
közvetítést korlátozó okokat. 

5. A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt 
figyelmet fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására. 

6. Információt nyújt, tanácsadást végez. 

7. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 

8. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és járási értékelést készít 
(negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít.   

9. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 
enyhítésében. 
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10. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 
F) Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat. 

2. Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból. 

3. Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 

4. Információt nyújt, tanácsadást végez. 

5. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 

6. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi 
önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel. 

7. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. 

8. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 
9. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében 
 

1.4.2. A Foglalkoztatási Osztály munkaerő- piaci és pénzügyi feladatai tekintetében:  
A) Koordinációs feladatai tekintetében:  

1. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti 
adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére. 

2. Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 

3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.  

4. Segíti a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci 
Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, 
ahhoz szükséges szakmai információkat.  

5. Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. 

6. Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 

7. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó 
tájékoztatáskéréseket. 

8. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti 
egységekkel, a felettes szervekkel. 

9. Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi 
szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.  

10. Működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket. 
11. A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést készít 

(negyedéves, éves prognózisok) 
12. Partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít. 

 
B) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

1. Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával 
kapcsolatos hatósági feladatokat. (döntésekről szóló értesítő levelek, a támogatások 
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elutasításával kapcsolatos dokumentumok, a támogatások megállapítására, módosítására 
vonatkozó hatósági szerződések megkötése) 

2. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel 
(részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatokat, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódóan a köztartozások adók 
módjára történő behajtásának elektronikus úton történő átadását a NAV felé. 

3. Ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 

4. A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a Foglalkoztatási 
Osztály együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló 
munkaerőpiaci információkról. 

5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály 
az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a 
másodfokon eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály számára. 

6. A saját hatáskörben nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében a 
benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a hatáskörrel rendelkező járási 
hivatal vezetője felé döntéshozatal céljából. 

7. Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 

8. Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a 
központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

9. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.  

 
C) Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat. 

2. Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában. 

3. Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

4. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó 
pénzügyi feladatokat. 

5. Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén 
elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 

a) Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 
megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát. 

b) Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a feladatkörébe 
tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan. 

c) Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök 
visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

d) Dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 

6. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 
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7. Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben 
foglaltak teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak 
szerinti teljesítését. 

8. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 

9. Rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a 
közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 
rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról.  

 
1.4.3. A Foglalkoztatási Osztály európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:  
 

A) Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében:  
 
I. A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

1. A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást 
előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja. 
4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, 

szolgáltatókkal. 
5. Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az 

ügyfeleket folyamatosan nyomon követi, motiválja. 
6. A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
7. Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 
8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 

információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 
elvégzi.  

9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket 
végez. 

10. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 

11. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
13. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 
 
 
 

II. A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

1. A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra 
a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 
feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 
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2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és 
programba vonásában. 

4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
5. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
6. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket 
elvégzi. 

7. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 
elvégzi.  

8. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket 
végez. 

9. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 

10. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
11. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 
 

III. A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

1. A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 
feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
megállapodásokat, hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és 
azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a 
támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket 
nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. 
4. A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart 

és együttműködik. 
5. Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek 

utalását kezdeményezi. 
6. A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  
7. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 
8. A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges 

bizonylatokat elkészíti, majd a központ felé továbbítja. 
9. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
10. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
11. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 
 

IV. A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és 
közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében: 
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1. A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a 

kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja. 
2. A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és 

nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan 
nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás 
vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel. 
4. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket 
elvégzi. 

5. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 
elvégzi.  

6. A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz 
kapcsolódó dokumentációt. 

7. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 

8. A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket 
képzéshez kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 

9. Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és 
egyéb munkáltatók tekintetében egyaránt. 

10. Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program 
sikeres megvalósítása érdekében. 

 
V. A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések és a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001 helyi 
foglalkoztatási együttműködések programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
1. A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, 

számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, 
nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra 
vonatkozó hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok 
teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási 
igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a 
behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és 
programba vonásában. 

4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
5. Együttműködik a járási és megyei szintű paktumirodával, a konzorciumi partnerek 

munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival. 
6. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
7. A fenti programokba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programokba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket 
elvégzi. 
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8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére 
elvégzi.  

9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket 
végez. 

10. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt 
vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba 
betekinthetőséget biztosít. 

11. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
12. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
13. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat 

ellátni. 
 

B) A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felkérése alapján közreműködik az Uniós 
forrásból finanszírozott egyéb projektek megvalósításában. 

 
1.5. Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya:  

Földhivatali Osztálya feladatai körében ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm.rendeletben és az egyes 
földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2) Korm.rendeletben és egyéb külön 
jogszabályokban meghatározott feladatkörét érintő feladatokat. 
 

1.5.1. A Földhivatali Osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
a. jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú 
hatósági ügyekben; 

b. kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 
változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 

c. gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 
d. gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól 

kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a megyei földhivatal 
részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más 
célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok 
behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

e. első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
f. kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 

megszervezésében; 
g. végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali 

feladatokat; 
h. illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

i. elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

j. vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot 
szolgáltat; 

k. ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 
a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 

l. vezeti a földműves nyilvántartást; 
m. ellátja a földforgalmi törvényben meghatározott feladatait;  
n. lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 

 



 18 

1.5.2. A Földhivatali Osztály az egyéb feladatai tekintetében különösen: 
a. végrehajtja 

o a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat,  

o a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat; 
b. a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-

nyilvántartás részeiről; 
c. ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással 

kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat;  
d. az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal együttműködve ellenőrzi a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását, ellenőrzi a 
földforgalmi biztonsági okmány jogszerű felhasználását; 

e. a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, 
valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az 
okirattárat; 

f. ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére 
tételével kapcsolatos feladatokat; 

g. átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat 
és azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 

h. közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét 
biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében; 

i. ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések 
igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

j. ingatlan-nyilvántartási és valamennyi szakterületet érintő statisztikai adatokat állít 
össze; 

k. a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos 
kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat  
szolgáltatás biztosításáért; 

l. folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési 
munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

m. a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 
feladatokat; 

n. illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági 
feladataiban, részt vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi 
és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály irányítása mellett részt vesz az új 
térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

o. ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében 
elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

p. a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként 
helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást 
kezdeményez; 

q. elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
r. az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- 

és térképtárat működtet; 
s. a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 
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t. illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének 
növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása 
érdekében a szükséges intézkedéseket; 

u. ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint 
a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló 
beadványokkal kapcsolatos feladatokat; 

v. intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

w. a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

x. a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a 
földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

y. határszemle ellenőrzéseket folytat, amelyről minden évben írásban beszámolót készít 
és azt felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak; 

z. lefolytatja a tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárást. 
aa. ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásával, az őstermelői igazolványok 

ellenőrzésével, a mezőőri szolgálatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
 
 

IV. Fejezet 
A Sarkadi Járási Hivatal m űködési rendje 

 
1. Cím 

A munkáltatói jogok gyakorlása 
 
1.1. A Sarkadi Járási Hivatal vezetőjét a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért 

felelős miniszter nevezi ki. A járási hivatal hivatalvezető-helyettesét a Hivatalvezető javaslatára a 
kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. A hivatalvezető-helyettes felett - a kinevezés, a 
felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a 
munkáltatói jogokat a Hivatalvezető gyakorolja. 

 
1.2. A Járási Hivatal szervezeti egysége vezetőjét a Hivatalvezető nevezi ki és menti fel. 
 
1.3. A Sarkadi Járási Hivatal állami tisztviselői, valamint munkavállalói feletti munkáltatói joggyakorlás 

rendjére, besorolásaira egyebekben a Khtv., az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
(továbbiakban: Áttv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
1.4. Kiemelt munkáltatói jogkörök: 

a. Kinevezés, munkaszerződés megkötése, munkakör meghatározása, kinevezés módosítása 
b. Állami szolgálati jogviszony, munkaviszony megszüntetése 
c. Illetmény, munkabér megállapítása, jutalmazás 
d. Helyettesítés elrendelése, javaslattétel a helyettesítési díj mértékére 
e. Rendkívüli munkavégzés elrendelésének engedélyezése 
f. További jogviszony létesítése  
g. Fizetés nélküli szabadság engedélyezése 
h. Fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása 
i. Összeférhetetlenség elbírálása 
j. Vezetői tevékenység ellenőrzése 
k. Az általános munkarendtől való eltérés engedélyezése 
l. Szakmai minősítés (Áttv. szerint) 
m. Teljesítmény-követelmény megállapítása és teljesítmény-értékelés 
n. Munkaköri leírás meghatározása, folyamatos aktualizálása 
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o. Munkavégzési feladatok kijelölése 
p. Szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete 
q. Rendkívüli munkavégzés kezdeményezése 
r. Szabadság kiadása 
s. Javaslat anyagi, erkölcsi elismerésre 
t. Javaslat szociális juttatásra 
u. Saját gépjármű hivatali célú eseti használata 

 
1.5.  A munkáltatói jogkör gyakorlása: 
 
         a. A Sarkadi Járási Hivatal foglalkoztatottjaival kapcsolatosan, a Hivatalvezető kivételével a 

munkáltatói jogokat a Hivatalvezető gyakorolja.  
 

         b. A járási hivatal vezetője a Sarkadi Járási Hivatal foglalkoztatottjának kinevezni javasolt 
személyről tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a 
tájékoztatást követő 15 napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy a Sarkadi Járási 
Hivatal foglalkoztatottjának nem nevezhető ki. 

 
  c.  A Hivatalvezető az 1.5. bekezdés d. és e. pontjában foglalt kivételekkel a munkáltatói jogokat 

a maga számára fenntartja, azokat a foglalkoztatottak tekintetében az illetékes szervezeti 
egység vezető közreműködésével, javaslatának, véleményének meghallgatásával gyakorolja. 

 
  d. A Sarkadi Járási Hivatal foglalkoztatottjai tekintetében az 1.4. bekezdés i, j, k, valamint a q-u 

pontok szerinti munkáltató jogokat - az illetékes szervezeti egység vezető közreműködésével, 
javaslatának, véleményének meghallgatásával - a hivatalvezető-helyettes is gyakorolhatja. 

 
   e. A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egység vezetői foglalkoztatottjaik tekintetében az 1.4. 

bekezdés o,p, és r, pont szerinti munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben gyakorolják. 
 

 
 

 
 

2.Cím 
A fegyelmi és kártérítési felel ősségi jogkör gyakorlásának szabályozása 

 
2.1.  A fegyelmi jogkör gyakorlására az állami szolgálati jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek 

vétkes megszegése esetén kerül sor.  
 

2.2.  A Sarkadi Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői felett a fegyelmi jogkör gyakorlója a 
Hivatalvezető, az eljárás megindítására javaslatot a szervezeti egységek vezetői is tehetnek.  
 

2.3.  A fegyelmi eljárás során az Áttv. és a Kttv. rendelkezései szerint kell eljárni. A kártérítési 
felelősség megállapítására az állami tisztviselők és állami ügykezelők esetében az Áttv. és a Kttv., 
munkavállalók esetében az Mt., egyéb jogviszonyban a Polgári Törvénykönyv, vagy a 
jogviszonyra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 
3. Cím 

Munkarend 
 
A Sarkadi Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, valamint a 
munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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4. Cím 
Ügyfélfogadás és a települési ügysegédek 

 
4.1. A Sarkadi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjét szervezeti egységenként a 2. függelék 

tartalmazza. 
 

4.2. A települési ügysegédek ügyfélfogadási helyét és időpontját a 3. függelék tartalmazza.  
 

4.3. A Sarkadi Járási Hivatal Hivatalvezetőjére, hivatalvezető-helyettesére és szervezeti egységeinek 
vezetőire a járási hivatal jelen Ügyrend 2. függeléke szerinti ügyfélfogadási rend nem vonatkozik, 
a nevezett vezetők – előzetes egyeztetés alapján - munkaidejükben fogadják ügyfeleiket, 
partnereiket, vendégeiket. 

 
4.4. A Hivatalvezető gondoskodik arról, hogy az országgyűlési képviselők, az önkormányzati 

képviselők és tisztségviselők, jegyzők, aljegyzők, valamint a helyi és területi közigazgatási 
szervek vezetői, állami tisztviselői/ állami tisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazottai, illetve a 
Hivatalvezető, Hivatalvezető-helyettes, illetve szakigazgatási ügyekben a szakigazgatási szerv 
vezetői által feljogosított személyek soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék 
fel a Hivatalvezetőt és a Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit. 

 
5. Cím 

A munkavégzés általános szabályai 
 
5.1.  A Sarkadi Járási Hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ., az Ügyrend, továbbá a belső szabályzatok, vezetői 
utasítások határozzák meg. 

 
5.2.  A Sarkadi Járási Hivatal vezető beosztású állami tisztviselői a vezetésük alatt álló szervezeti 

egységek állami tisztviselőit utasíthatják. 
 
5.3.  A Kormányhivatal kormánymegbízottja, a főigazgató és a járási hivatalvezető kivételével a 

Kormányhivatal más vezető beosztású állami tisztviselője az irányítása alá nem tartozó járási 
hivatali szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat. 

 
5.4.  A Kormányhivatal igazgatója a feladatkörének ellátásával kapcsolatban adhat közvetlenül 

utasítást a Sarkadi Járási Hivatal munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak – a 
feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységének vezetőjét és a 
Hivatalvezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell. 

 
5.5.  Az 5.3. és 5.4. pontokban meghatározott vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út 

megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte 
miatta akadályoztatott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell 
beszerezni. Ennek megtörténtét vagy amennyiben erre nincs lehetőség, ezt a körülményt az 
ügyiraton fel kell tüntetni és az ügyiratot haladéktalanul más illetékes felettes vezetőhöz kell 
eljuttatni.  

 
5.6.  Az utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető irányítása alá nem tartozó szervezeti egység 

állami tisztviselőjének hatósági feladatai ellátására. 
 
 

6. Cím 
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Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 
 
6.1. A szignált iratot az ügyvitellel megbízott állami tisztviselő az ügyintéző részére – elintézés céljából 

– az ügy iratait érkeztetési szám, tárgy és az átvétel időpontjának feltüntetésével, adja át még az 
érkeztetés napján. Ügyvitellel megbízott állami tisztviselő hiányában az ügyirat érkeztetését és 
iktatását az ügyintéző végzi. 
 

6.2. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 
másolat készítését, az ügyfél, illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja. A betekintés vagy másolat készítése esetén, az 
ügyiraton fel kell jegyezni a betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 

 
6.3. Közvetlenül a Hivatalban történő iratbenyújtás (személyesen, faxon, e-mailen) esetén az 

ügyvitellel megbízott állami tisztviselő, ennek hiányában az ügyintéző, gondoskodik annak 
érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, esetleges személyre szóló 
továbbításáról. 
 

6.4. A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni. A fontos, vagy nehezen 
pótolható iratokat és azokat a kiadmányokat, amelyeknek a címzetthez való eljuttatása különösen 
fontos, illetve azon iratokat, amelyek átvételének időpontjához joghatás fűződik – különös 
tekintettel a döntésekre és peres iratokra, valamint határidő kitűzést tartalmazó megkeresésekre 
– tértivevénnyel ellátott levélben kell küldeni. 

 
6.5. Az ügyiratok kezelési rendjét külön szabályzat tartalmazza. 
 
 

V. Fejezet 
A helyettesítés szabályai 

 
1. Cím 

A helyettesítés rendje 
 
1.1.  A Hivatalvezető általános helyettesítését – távolléte vagy akadályoztatása esetén – a 

Hivatalvezető-helyettes látja el. 
 

1.2.  A Hivatalvezetőt és a Hivatalvezető-helyettest együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén 
a Kormányablak Osztály vezetője helyettesíti. 

 
1.3.  Az osztályvezető helyettesítését távolléte, illetve akadályoztatása esetén az a kijelölt munkatárs 

látja el, akiknek munkaköri leírása az osztályvezető helyettesítésére szóló feladatot tartalmazza. 
 
1.4.  Az állami tisztviselők, állami ügykezelők és munkavállalók a munkaköri leírásukban 

meghatározottak szerint helyettesítik egymást. A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységein belül 
a helyettesítés rendjének kialakítása a szervezeti egységvezető kötelessége, aki az eseti 
helyettesítést szóban is elrendelheti. A helyettesítést elrendelő vezetőnek minden helyettesítési 
feladat megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a helyettesítéssel megbízott munkatárs 
rendelkezzen a feladatok ellátásához szükséges átfogó kompetenciával, végzettséggel. 

 
1.5.  A helyettesítő munkatárs a helyettesített ügyintéző, ügykezelő valamennyi jogkörével 

felruházható, de meghatározott esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az át nem 
ruházott jogokat a helyettesített munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 
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1.6.  A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy a felelős mindazon jogok gyakorlásáért, 
kötelezettségek teljesítésért, vonatkozó munkaköri feladatok ellátásáért, amelyek vonatkozásában 
a helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítést ellátó személy gyakorolja a 
helyettesített személy nevében annak kiadmányozási jogát. A helyettesítés időtartama alatt a 
helyettesítést ellátó személy a felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, valamint 
a szükséges intézkedések elmulasztásáért. 

 
1.7.  A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett 

intézkedésekről, eljárásokról, valamint a kiadmányozott döntésekről a helyettesítő köteles a 
helyettesített állami tisztviselőt (vezetőt, ügyintézőt) tájékoztatni. 

 
1.8.  A helyettesítés személyi szabályait egyebekben a Sarkadi Járási Hivatal állami tisztviselőinek 

munkaköri leírásai részletezik. 
 

 
VI. Fejezet 

Kapcsolattartás és együttm űködés 
 

1. Cím 
A Sarkadi Járási Hivatal képviselete 

 
1.1.  A Sarkadi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a Hivatalvezető képviseli. 

A Hivatalvezető akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a helyettesítésre vonatkozó 
szabályok az irányadóak. 

 
1.2.  A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységei által ellátott szakterületeket érintő kérdésekben a 

járási hivatalt az erre, a Hivatalvezető által felhatalmazott szervezeti egység vezető, illetve állami 
tisztviselő képviseli. 

 
 

2. Cím 
A Sarkadi Járási Hivatalon belüli és azon kívüli eg yüttm űködés, kapcsolattartás  részletes 

szabályai 
 
2.1.  A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységei tevékenységük során horizontális együttműködésre 

kötelezettek, a Sarkadi Járási Hivatal a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtása 
esetén is biztosítja a hatékony és szakszerű munkavégzést, ennek érdekében az érintett 
szervezeti egységek vezetőivel folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a feladat 
egységes szakmai szempontok szerinti megvalósításában. 

 
2.2.  A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő ügyekben az érdekeltek egymást 

folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért az a szervezeti 
egység vezetője a felelős, amelynek a feladat elvégzése jelen Ügyrend értelmében fő szakmai 
feladatkörébe tartozik. 

 
2.3.  A járási hivatalvezető a Sarkadi Járási Hivatal szervezeti egységeinek vagy a különböző 

szervezeti egységekben dolgozó állami tisztviselők együttműködését igénylő feladatok elvégzése 
érdekében – munkacsoport létrehozása útján - csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos 
munkavégzés során az állami tisztviselőket kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség 
terheli. 
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2.4.  A Hivatalvezető az osztályvezetők részvételével hetente minimum egy alkalommal vezetői-, 
illetve szükség esetén összmunkavállalói értekezletet tart. A belső szervezeti egységek vezetői és 
foglalkoztatottjai egyebekben folyamatosan kapcsolatot tartanak fent a Sarkadi Járási Hivatal 
működésének folyamatos biztosítása céljából. 

 
2.5.  A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és szervezeti egységeinek vezetői, csoportos-

megbeszélést, továbbá egyedi, eseti megbeszéléseket tarthatnak. 
 
2.6.  A Hivatalvezető folyamatos kapcsolatot tart fent és együttműködik a járási hivatal működésének 

biztosítása során a Kormányhivatallal, a Kormányhivatal főosztályainak vezetőivel, továbbá más 
hivatalokkal, hatóságokkal és szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés és 
munkavégzés során is a Hivatalvezető képviseli a járási hivatalt.  

 
3. Cím 

A Sarkadi Járási Hivatal tájékoztatási és döntés-el őkészítési fórumai 
 

3.1. Járási hivatalvezetői értekezlet: a vezetői értekezleten a Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, 
a szervezeti egységek vezetői, illetve a Hivatalvezető által meghívottak vesznek részt. A vezetői 
értekezletet a Hivatalvezető hívja össze, az értekezleten tárgyaltakról emlékeztető és 
feladatemlékeztető készül.  A feladatemlékeztető formáját az Ügyrend 4. függeléke tartalmazza. 

 
3.2. Összmunkavállalói értekezlet: az összmunkavállalói értekezleten a Hivatalvezető, hivatalvezető-

helyettes, a szervezeti egységek vezetői, a foglalkoztatottak, illetve a Hivatalvezető által esetileg 
meghívott harmadik személyek vesznek részt. Az értekezletet a Hivatalvezető hívja össze.   

 
3.3. Munkacsoport: a járási hivatalvezető, a járási hivatal több szervezeti egysége feladatkörét érintő 

eseti feladat elvégzésére hivatalvezetői utasítással - a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait 
és működésének időtartamát megjelölve - munkacsoportot hozhat létre 

 
3.4. Csoportmegbeszélés: a csoportmegbeszélésen az adott szervezeti egység vezetője és az általa 

meghívott foglalkoztatottak vesznek részt; a munkacsoport megbeszélésen a Hivatalvezető, a 
hivatalvezető-helyettes és más szervezeti egységek vezetői részt vehetnek. A 
csoportmegbeszélést a szervezeti egység vezetője hívja össze. 

 
3.5. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kormányhivatal a nyilatkozati rendről és a 

sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárásokról szóló mindenkor hatályos Kormánymegbízotti 
Utasítása tartalmazza.  

 
 

VII. Fejezet 
A vezetői ellen őrzés 

 
1.1.  A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot ellenőrizni. 
 
1.2.  Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők betartására és a szakmai 

jogszabályok rendelkezéseinek betartására. 
 
1.3.  A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, illetve a szervezeti egységek vezetői kötelesek a 

hatáskörükbe tartozó nem általuk kiadmányozott iratok rendszeres, mintavételszerű ellenőrzésére. 
 
1.4.  A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a szervezeti egységeinek szakmai munkájára a 

Hivatalvezető által kiadott éves ellenőrzési terv és ellenőrzésekre vonatkozó vezetői utasítás 
szerint előzetesen kijelölt és eseti ellenőrzést is végezhet. 
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1.5.  A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a járási hivatal bármely szervezeti egységben 

keletkezett iratot bekérhet a 1.3. és 1.4. pontok szerinti ellenőrzés céljából. 
 
1.6.  Amennyiben a Sarkadi Járási Hivatal foglalkoztatottai tekintetében az ellenőrzés során további 

intézkedést igénylő szabályszegés állapítható meg, akkor a szervezeti egységek vezetői a 
Hivatalvezető felé javaslatot tesznek ezek megtételére. 

 
1.7.  A szervezeti egységek vezetői az iratok irattárba helyezése engedélyezésekor az ügyviteli 

szabályok betartásával köteles eljárni, így köteles áttekinteni, hogy az iratban minden elintézésre 
került-e, további teendő megtételére nincs-e szükség. 

 
1.8.  Egyebekben a Sarkadi Járási Hivatal működése és feladatellátása irányításának, felügyeletének 

ellátása során folyamatos vezetői ellenőrzést biztosít, melynek ellátása során a vonatkozó 
előírásokat az SZMSZ, a belső szabályzatok, valamint a vezetők munkaköri leírása tartalmazza. 

 

 

 

 …………………………… 

 dr. Sipos Lajos 

 Hivatalvezető 
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FÜGGELÉKEK  
 

 

 

 



1. sz. függelék 

SZERVEZETI ORGANOGRAM 
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2. sz. függelék 

 
 
 

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

SARKADI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGE  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Sarkadi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi  Osztálya 

Hatósági feladat ellátási helye 
                     5720 Sarkad, Szent István tér 7. 

 

8.00-12.00 

13.00-16.00 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.00 

13.00-16.00 

 

8.00-12.00 

Sarkadi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya  
5720 Sarkad, Szent István tér 7.  

 

7.00-17.00 

 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-18.00 

 

8.00-12.00 

Sarkadi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi  Osztálya 

Gyámügyi feladat ellátási helye 
                    5720 Sarkad, Veress S. u. 4. 

 

8.00-12.00 

13.00-16.00 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.00 

13.00-16.00 

 

8.00-12.00 

Sarkadi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
5720 Sarkad, Szent István tér 24/2. 

 

8.00-15.00 

 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-17.00 

 

8.00-12.00 

Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 
                     5720 Sarkad, Szent István tér 7. 

 

8.00-12.00 

13.00-15.00 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.00 

13.00-14.30 

 

8.00-12.00 
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3. sz. függelék 
 
 

 
A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 

 
 

 
SARKADI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDEI HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Biharugrai Ügysegéd 

5538 Biharugra, Erzsébet u. 25. 

Biharugra Községháza 

-  
- 

 
14.10-15.30 - 

Körösnagyharsányi Ügysegéd  

5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8. 

Körösnagyharsány Községháza 

-  - 12.30–14.00 - 

Okányi Kirendeltség  

5534 Okány, Kossuth u. 16. 

Okány Községháza 

- 10.45-15.00 - - 
8.00–12.00 

(gyámhivatal) 

Sarkadkeresztúri Ügysegéd  

5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 

Sarkadkeresztúr Községháza 

- 7.45-10.15 - - - 

Kötegyáni Ügysegéd  

5725 Kötegyán, Kossuth u.33. 

Kötegyán Községháza 

8.30-11.00 - - - - 
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Méhkeréki Üg ysegéd  

5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. 

Méhkerék Községháza 

12.30-15.30 - - - - 

Újszalontai Ügysegéd  

5727 Újszalonta, Béke u. 35. 

Újszalonta Községháza 

11.10-11.50 - - - - 

Mezőgyáni Ügysegéd  

5732 Mezőgyán, Árpád u.30. 

Mezőgyán Községháza 

- - 12.30-15.30 - - 

Geszti Ügysegéd  

5734 Geszt, Kossuth u. 1. 

Geszt Községháza 

- - 8.30-11.45 - - 

Zsadányi Ügysegéd  

5537 Zsadány, Béke u 82. 

Zsadány Községháza 

-  - 8.30-11.45 - 
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4. sz. függelék 

 
FELADATEMLÉKEZTET Ő 

 
 

 SARKADI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐI ÉRTEKEZLET 

 AKTUÁLIS FELADATOK  

     

SORSZÁM FELADAT MEGNEVEZÉSE  FELELŐS(ÖK) HATÁRIDŐ TELJESÜLÉS  

1.         

2.          

3.          

4.          

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYRENDJE 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Cím 

A Szarvasi Járási Hivatal adatai 

 

1. § 

 
(1) A Szarvasi Járási Hivatal alapadatai a következők: 
 

a) megnevezése:    Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 
b) rövid megnevezése:  Szarvasi Járási Hivatal 
c) székhelye:    5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. 
d) levelezési címe:  5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. 
e) elektronikus elérhetősége:  szarvas.jaras@bekes.gov.hu 
f) jogállása:    a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatala 
g) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 841104 Területi általános igazgatási szervek tevék enysége 
 
 

(2) Az ügyrend célja, hogy meghatározza a Szarvasi Járási Hivatal működési rendjét, így különösen 
az általa ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlását és a munkafolyamatok leírását, 
a szervezeti egység állami tisztviselőinek állami ügykezelőinek és munkavállalóinak feladat- és 
hatáskörét, továbbá az állami tisztviselők, állami ügykezelők és munkavállalók helyettesítési 
rendjét. Az ügyrend feladata továbbá, hogy biztosítsa és elősegítse a Szarvasi Járási Hivatal 
feladatának és tevékenységének magas színvonalú ellátását. 

 
 

2. Cím 
Az Ügyrend hatálya 

 
2. § 

 
(1) Az Ügyrend hatálya a Szarvasi Járási Hivatal állami tisztviselőire, állami ügykezelőire, 

munkavállalóira, valamint az ösztöndíjas foglalkoztatottakra és a közfoglalkoztatottakra 
(továbbiakban: foglalkoztatottak) terjed ki állami szolgálati 
jogviszonyuk/munkaviszonyuk/ösztöndíjas foglalkoztatási viszonyuk/közfoglalkoztatási 
jogviszonyuk alapján ellátott feladat- és hatáskörükben. 

 
(2) Az Ügyrendben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó 

eszközzel, a Kormányhivatal ügyrendjével, továbbá a Kormányhivatal belső szabályzataiban, 
illetőleg a Kormánymegbízotti/főigazgatói utasításokban foglaltakkal. 
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3. Cím 
A Szarvasi Járási Hivatal illetékessége  

 
3. § 

 
(1) A Szarvasi Járási Hivatal alapfeladatait a Kormányhivatal alapító okirata, működési rendjét, 

jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.), a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a Kormányhivatal ügyrendje, az SzMSz 
és egyéb jogszabályok határozzák meg. 

 
(2) A Szarvasi Járási Hivatal illetékességi területén gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskörét. A Szarvasi Járási Hivatal illetékességére a Korm. rendeletben foglaltak az 
irányadóak.   

 
4. Cím 

A Szarvasi Járási Hivatal jogállása 

 
4. § 

 
(1) A Szarvasi Járási Hivatal nem önálló költségvetési szerv. A Kormánymegbízott közvetlen 

vezetése alatt álló szervezeti egységek egy költségvetési szervet képeznek, a kormányhivatal 
fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amelynek költségvetése a felügyeletét 
ellátó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.  
 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal működésének költségeit az Országgyűlés a központi 
költségvetésről szóló törvénynek a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására 
kormányrendeletben kijelölt miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében 
biztosítja. 
 

(3) A Szarvasi Járási Hivatal működésének költségvetését a Kormányhivatal költségvetése 
tartalmazza. 
 

(4) A Khtv. 3. § (1) bekezdése, valamint az SzMSz Mellékletének 2. § (1) bekezdése értelmében a 
Kormányhivatal a Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott (továbbiakban: Kormánymegbízott) 
által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási hivatalokból áll. 
 

(5) A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. 
 

 
5. Cím 

A Szarvasi Járási Hivatal bélyegz ői 
 

5. § 
 

(1) A Szarvasi Járási Hivatal körbélyegzővel rendelkezik. A körbélyegző tartalmazza középen a 
Magyarország címerét, kettős tört félkörben a „Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási 
Hivatala” elnevezést, valamint a bélyegző sorszámát. 
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(2) A Szarvasi Járási Hivatal fejbélyegzővel rendelkezik. A fejbélyegző téglalap alakú, sorszám 
nélküli, amely tartalmazza a „Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala” elnevezést 
és az „5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.”székhelycímet, vagy egyéb állandó telephelyet. 

 
(3) A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok 

kézbesítését előkészítő állami tisztviselő jogosult. A bélyegzők használatára a Hivatalvezető 
egyedi döntéssel bármely állami tisztviselőt felhatalmazhatja. 

 
(4) A Szarvasi Járási Hivatal a használatában álló bélyegzőkről naprakész és pontos nyilvántartást 

vezet, amely tartalmazza a járási hivatalnál használt bélyegzők lenyomatát, a bélyegzőn szereplő 
feliratot, a használó szervezeti egységet, a használó nevét, az átvétel és a visszavétel időpontját 
és kapcsolódó aláírásokat.  

 
(5) A bélyegző használója annak használatért teljes felelősséggel tartozik. A bélyegző használója 

felelős azért, hogy a bélyegző illetéktelen személy birtokába és használatába ne kerülhessen, 
köteles gondoskodni a bélyegző megfelelő, biztonságos tárolásáról. 

 
(6) Bélyegző elvesztése esetén az elvesztés tényét a Hivatalvezető részére haladéktalanul, írásban 

be kell jelenteni. A Hivatalvezető vizsgálatot folytat le a bélyegző elvesztéséről, melyről 
jegyzőkönyvet vesz fel, és a vizsgálat eredménye alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
6. Cím 

A Szarvasi Járási Hivatal irányítása, felügyelete 
 

6. § 
 

(1) A Khtv 20/A. § (3) bekezdése alapján a Szarvasi Járási Hivatalt a járási hivatalvezető vezeti. A 
Khtv. 3. § (2) bekezdése alapján a járási hivatal a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan 
gyakorolja, továbbá a Szarvasi Járási Hivatal által ellátandó egyedi ügyben a Kormányhivatal 
utasítási joggal nem rendelkezik. 
 

(2) A járási hivatalon belül osztályok működnek, melyek nem önálló szervezeti egységnek minősülnek 
(továbbiakban: osztály). 

 
(3)  Az Ügyrend módosítására javaslatot tehet a Kormánymegbízott, a Kormányhivatal Főigazgatója, 

Igazgatója, továbbá a Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezetője (továbbiakban: Hivatalvezető) és 
hivatalvezető-helyettese (továbbiakban: hivatalvezető-helyettes).  
 

(4) Az Ügyrend rendelkezései betartásának folyamatos ellenőrzése minden osztályvezetőnek a 
feladata az irányítása alatt álló foglalkoztatottaknál. Az Ügyrend rendelkezéseinek megsértése 
esetén az osztályvezetők kötelesek a megfelelő jelzést, intézkedést megtenni, továbbá, 
amennyiben indokolt, fegyelmi eljárást kezdeményezni. 

 
(5) Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben és működési területeken – jogszabály vagy 

közjogi szervezetszabályozó eszköz kifejezett felhatalmazása esetén - a Hivatalvezető Vezetői 
Utasításban rendelkezhet, mely vezetői utasítás rendelkezései nem lehetnek ellentétesek jelen 
Ügyrend rendelkezéseivel. A mindenkor hatályos Vezetői Utasítások nyilvántartásáról, vezetéséről 
és kezeléséről a hivatalvezető-helyettes gondoskodik. 

 
(6) A járási hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek tekintetében a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjaiban meghatározott hatásköröket a 
Kormánymegbízott gyakorolja.  
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(7) A Szarvasi Járási Hivatal felett osztott szakmai irányítási rendszer érvényesül. A járási hivatal 

Kormányablak Osztálya által ellátott okmányirodai feladatok tekintetében a Ksztv. 2. § (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott hatásköröket az okmányirodai feladatokért felelős központi 
szerv vezetője gyakorolja. 

 
 

II. FEJEZET 
A SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPITÉSE 

 
1. Cím 

A Szarvasi Járási Hivatal vezetése, bels ő munkamegosztása 
 

7. § 
 

(1) A Szarvasi Járási Hivatal a Kormányhivatal szervezeti egysége. 
 

(2) A Hivatalvezető a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt 
miniszter által kinevezett járási hivatalvezető, helyettese a Kormánymegbízott által kinevezett 
járási Hivatalvezető-helyettes. 
 

(3) A járási hivatal szakmai feladatellátását osztályok segítségével látja el, melyeket osztályvezetők 
vezetnek. 
 

(4) A hivatalvezető-helyettes egyben a Kormányablak Osztály vezetője is. 
 

(5) A Szarvasi Járási Hivatal foglalkoztatottainak feladatait jelen ügyrend és a vonatkozó munkaköri 
leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon - 
többek között - tartalmazza különösen az adott munkakörben ellátandó feladat jellegét, a 
tevékenységi kört, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó 
sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 

 
2. Cím 

A Szarvasi Járási Hivatal szervezeti felépítése  
 

8. § 
 

(1) A Szarvasi Járási Hivatalban az alábbi osztályok működnek: 
1. Kormányablak Osztály  
2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
3. Építésügyi Osztály  
4. Foglalkoztatási Osztály 
5. Földhivatali Osztály 

 
(2) A Szarvasi Járási Hivatal szervezeti felépítését, organogramját az 1. függelék tartalmazza. 

 
 



 7 

3. Cím 
A Szarvasi Járási Hivatal személyi állománya 

 
9. § 

 
(1) A Szarvasi Járási Hivatal létszámadatait az Ügyrend 2. számú függeléke tartalmazza. 

 
(2) A Szarvasi Járási Hivatal osztályai közötti létszám-átcsoportosításról – indokolt esetben – a 

Hivatalvezető - a feladatellátás biztonságára figyelemmel - a Kormánymegbízott előzetes 
egyetértése mellett dönthet. 
 
 

III. FEJEZET 
A SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FE LADATKÖRE 

 
1. Cím 

Szervezeti egységek feladatköre 
 

10. § 
 
(1) Szarvasi Járási Hivatal osztályai: 

a. Kormányablak Osztály 
Feladatköre: A Szarvasi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az alábbi feladatokat látja el: 

a.a. Ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
1. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) kormányrendeletben; 
2. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) kormányrendeletben  

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
a.b. Okmányirodai feladatok körében ellátja: 
1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, valamint 

az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVII. 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
3. a külföldre utazásról szóló 1998. XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 
4. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

5. az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

6. a központi elektronikus szolgáltató rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
A Kormányablak Osztály ellátja a kormányablakokról szóló kormányrendeletben 
meghatározott és más jogszabályokban a járási kormányablakhoz telepített feladatokat. 
A Kormányablak Osztály közreműködik a kormányhivatal informatikai feladatainak 
ellátásában. 

 
b. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

Feladatköre:  
b.a. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály az általános hatósági feladatok körében 
ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek vonatkozásában 
jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, 
így különösen 

1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvényben; 
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2. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben, 
3. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben, 
4. a társasházakról szóló 2003. CXXXIII. törvényben, 
5. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvényben, 
6. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 
7. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, 
valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat. 
 
b.b. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ellátja a szociális és gyámügyi eljárásokkal 
kapcsolatos azon feladatokat, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró 
hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen 

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, 
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben, 
3. továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) 
kormányrendeletben és 

4. egyéb külön jogszabályokban 
meghatározott, a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat. 
 
b.c. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály a fogyasztóvédelmi feladatok körében 
ellátja a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a járási hivatal feladat- és hatáskörébe 
tartozó feladatokat. 
b.d. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály az igazságügyi feladatok körében ellátja az 
igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 
(XI.29.) kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és 
hatáskörükbe tartozó feladatokat. 
b.e. A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ellátja a Szarvasi Járási Hivatal 
működésével kapcsolatos titkársági és egyes funkcionális feladatokat. 
 

 
c. Építésügyi Osztály: 

c.a. Feladatköre: A Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya általános feladatkörében 
ellátja különösen 

1. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(7)-(8) 
bekezdésében meghatározott építésügyi hatósági feladatokat 

2. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja 
és a (2) bekezdésében meghatározott építésfelügyeleti feladatokat; 

3. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016 (XII.2.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdés c)-
d) pontjában és (4), (5) bekezdéseiben meghatározott közlekedési hatósági 
feladatokat 
 

c.b. A Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya részletes feladatai:  
c.b.a. Az építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatai során ellátja:  

1. a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános 
építésügyi hatósági ügyben (eljáró- vagy szakhatóság), 

2. eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben, 
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3. ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor 
a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása 
során, 

4. a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések 
megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok 
helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben, 

5. az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben,  
6. azokban az esetekben, amikor az ügyfajtára vonatkozó jogszabály általános 

építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, vagy 
kiemelt jelentőségű ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - szakhatóságként első fokú 
építésügyi hatósági ügyben 

7. építésügyi hatóságként, a sajátos építményfajták tekintetében (amennyiben az 
építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály nem jelöli ki) 
a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feladatait. 

c.b.b. Az építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatai tekintetében ellátja az 
építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a 
szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében: 

1. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le, 

2. a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari 
kivitelezési tevékenység 

3. végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, 
4. résztvevőinek jogosultságát, 
5. végzéséhez előírt építési napló meglétének, vezetésének módját és tartalmát, 
6. folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét, 
7. a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat 

le, 
8. a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás 

igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le, 
9. az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében 
10. építésfelügyeleti intézkedést tesz, 
11. építésfelügyeleti bírságot szab ki, 
12. megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, 
13. szakhatósági eljárást folytat le. 

c.b.c. Statisztikai adatszolgáltatás 
Az építésügyi hatóság a KSH-val elektronikus felületen közli, az illetékességi 
területre kiadott építési engedélyekkel kapcsolatos meghatározott adatokat, közli a 
használatba vett épületek (lakások-üdülők), illetve a megszűnt (elbontott) lakások 
szükséges adatait. 

c.b.d. Egyéb adatszolgáltatás, tájékoztatás 
1. Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 61.§-ban foglalt ellenőrzési tervvel 
kapcsolatos adatszolgáltatást biztosít. 

2. Az építésügyi hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10.§ (6) bekezdés előírásai szerint az ÉTDR 
általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon - 
személyes adatot nem tartalmazva - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe 
tartozó megindult és lezárult engedélyezési eljárás főbb ismérveiről. 

c.b.e. Nyilvántartások vezetése 



 10 

Az építésügyi- és építésfelügyeleti hatóság, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. előírásai szerint közreműködik az Országos 
Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY), valamint az Építésügyi Hatósági Eljárásokat 
Támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) vezetésében. 

 
c.b.f. Közlekedési igazgatás 

Útügyi közlekedési hatóságként jár el 
1. az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, 

reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos 
ügyek, 

2. a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése 
érdekében az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, vagy 
egyéb növényzet eltávolításának elrendelése, 

3. a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb 
növényzet kivágásának elrendelése, 

4. a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út 
melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során. 

5. a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, 
korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és 
megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek 
nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem 
értve a gyalog-és kerékpárutat, valamint a közút építésével 
összefüggő járdaépítést) során 
 

d. Foglalkoztatási Osztály: 
 d.a. Feladatköre: A Szarvasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya általános 

feladatkörében ellátja különösen 
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 
szóló 320/2014. (XII.13) Kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban 
meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

d.b. A Szarvasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai:  
d.b.a. Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok 

d.b.a.a. Koordinációs feladatai tekintetében:  
1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 

végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.  
2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és 
eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási Főosztály felé. 

3. Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
4. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket 

véleményezi.  
5. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit 

szervezetekkel, települési önkormányzatokkal. 
6. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály 

feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket. 
7. Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő 

szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel. 
8. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó 
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igazolás kiadásának feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás megállapítására jogosult szervezeti egységét közös adatbázison 
(FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés). 

 
d.b.a.b. A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló 
feladatai tekintetében: 

1. Fogadja és továbbítja a Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási Főosztály 
részére a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt 
munkaerőigényeket. 

2. Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel 
kapcsolatos feladatokat.  
 

d.b.a.c. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési 
járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, 
ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és 
ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Számfejtési 
ütemterv alapján elvégzi a megállapított járadék, segély, költségtérítés pénzügyi 
feladását az Integrált Rendszerben. 

2. Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével 
kapcsolatos feladatokat elvégzi. 

3. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási 
Osztály az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával 
együtt felterjeszti a másodfokon eljáró Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási 
Főosztály számára. 

4. A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági 
jogkört gyakorló hivatalvezető számára döntéshozatal céljából. 

5. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel 
(részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

6. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik 
országbeli állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és 
hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, 
belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott 
természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatokat. 

7. Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 
8. Megkeresések keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 
9. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt 

feladatokat. 
10. Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket. 
11. Ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés 

központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat. 
 
d.b.a.d. Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

1. A Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 
tanácsadási feladatokat. 
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2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, az uniós munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, 
megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat.  

3. Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és 
meghosszabbításával kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, 
valamint magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
eljárásokban a közvetítői nyilatkozat előkészítéséhez szükséges feladatokat 
ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot. 

 
d.b.a.e. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

1. Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos feladatokat. 

2. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket és 
munkaközvetítést végez. 

3. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, 
közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 
javítását célzó programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról 
felméréseket és értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), 
elégedettségi felméréseket készít.  Folyamatos munkahelyfeltáró 
tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkáltatókkal, 
információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a 
foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a 
munkaközvetítést korlátozó okokat. 

4. A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során 
kiemelt figyelmet fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására. 

5. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 
enyhítésében. 

6. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

d.b.a.f. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 
1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott 
feladatokat. 

2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket és munkaközvetítést végez 
közfoglalkoztatási célból. 

3. Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 
4. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a 

helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel. 
 
d.b.b. Munkaerő-piaci és pénzügyi feladatok 
d.b.b.a. Koordinációs feladatai tekintetében:  

1. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és 
eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
részére. 

2. Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket 

véleményezi.  
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4. Segíti a Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci 
Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási 
Osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat.  

5. Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. 
6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe 

tartozó tájékoztatáskéréseket. 
7. Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi 

szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.  
8. Működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket. 

 
 

d.b.b.b. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
1. Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 

nyújtásával kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat.  
2. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel 

(részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

3. A Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a 
Foglalkoztatási Osztály együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések 
betartásával tájékoztatja a Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási Főosztály 
a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerőpiaci információkról. 

4. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási 
Osztály az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával 
együtt felterjeszti a másodfokon eljáró Társadalombiztosítás és 
Foglalkoztatási Főosztály számára. 

5. A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági 
jogkört gyakorló hivatalvezető részére döntéshozatal céljából. 

6. Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 
7. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.  
8. Illetékességi területén ellátja a foglalkoztatók harmadik országbeli 

állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos 
igazolás kiadására és nyilvántartás vezetésére vonatkozó, valamint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek foglalkoztatásának 
bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

 
d.b.b.c. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 
Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott 
feladatokat. 

2. Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében 
és bonyolításában. 

3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe 
tartozó pénzügyi feladatokat. 

4. Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi 
területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 

4.1. Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló 
kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát. 
4.2. Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a 
feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra 
vonatkozóan. 
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4.3. Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a 
pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 
4.4. Dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról. 

5. Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági 
szerződésben foglaltak teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés 
közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését. 

6. Rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási 
Főosztályt a közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok 
megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és 
hatékony felhasználásáról.  
 

d.b.b.d. Nyilvántartások vezetése 
A Foglalkoztatási Osztály teljesíti a vonatkozó jogszabályok és jogi 
szabályozók által előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettségét, így különösen a 
részletes feladatok között megjelölt nyilvántartások vezetését. 
 

d.b.b.e. GINOP-5.1.1-15/2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok 
tekintetében: 

 
1. A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, 

számukra a szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az 
egyéni megállapodást előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet 
a számára szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra 
vonatkozó hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és 
azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a 
támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és 
visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges 
intézkedéseket megteszi. 

3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, 
szolgáltatókkal. 

4. Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az 
ügyfeleket folyamatosan nyomon követi, motiválja. 

5. A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 
munkahelyeket folyamatosan feltárja. 

6. Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 
7. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 

információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
részére elvégzi.  

8. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci 
ellenőrzéseket végez. 

9. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben 
aktívan részt vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont 
dokumentumokba betekinthetőséget biztosít. 

 
 
d.b.b.f. A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok 
tekintetében: 

 
1. A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, 

számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást 
elkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra 
szükséges szolgáltatásokba irányítja. 
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2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra 
vonatkozó hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és 
azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a 
támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és 
visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges 
intézkedéseket megteszi. 

3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
4. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak 

részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
5. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a 

programba bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni 
jellemzőik alapján, a módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó 
hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

6. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
részére elvégzi.  

7. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci 
ellenőrzéseket végez. 

8. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben 
aktívan részt vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont 
dokumentumokba betekinthetőséget biztosít. 

 
d.b.b.g. A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok 
tekintetében: 

 
1. A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra 

a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, 
nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
megállapodásokat, hatósági szerződéseket elkészíti, a 
kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az 
elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a 
pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba 
irányítja. 

4. A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan 
kapcsolatot tart és együttműködik. 

5. Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási 
igényeinek utalását kezdeményezi. 

6. A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  
7. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 
8. A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges 

bizonylatokat elkészíti, majd a központ felé továbbítja. 
 

d.b.b.h. A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony 
képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekttel 
kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
1. A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban 

állókkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást 
megadja. 
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2. A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, 
megköti és nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási 
igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket 
nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 

3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző 
intézményekkel. 

4. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a 
programba bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni 
jellemzőik alapján, a módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó 
hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

5. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
részére elvégzi.  

6. A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a 
mentoráláshoz kapcsolódó dokumentációt. 

7. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben 
aktívan részt vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont 
dokumentumokba betekinthetőséget biztosít. 

8. A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett 
személyeket képzéshez kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 

9. Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében 
közfoglalkoztatók és egyéb munkáltatók tekintetében egyaránt. 

10. Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a 
program sikeres megvalósítása érdekében. 

 
d.b.b.i. A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 megyei szintű foglalkoztatási 
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések és a 
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00003 helyi foglalkoztatási együttműködések 
programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 
1. A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot 

felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni 
megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a 
számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

2. A programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott 
támogatásokra vonatkozó hatósági szerződéseket elkészíti, a 
kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az 
elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a 
pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
4. Együttműködik a járási és megyei szintű paktumirodával, a konzorciumi 

partnerek munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival. 
5. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak 

részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
6. A fenti programokba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a 

programokba bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, 
egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó 
hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 
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7. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges 
információszolgáltatást a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
részére elvégzi.  

8. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci 
ellenőrzéseket végez. 

9. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben 
aktívan részt vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont 
dokumentumokba betekinthetőséget biztosít. 

 
 

e. Földhivatali Osztály:  
 e.a. Feladatköre: A Szarvasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya általános feladatkörében 

ellátja különösen 
1. a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes 
szabályairól szóló 384/2016. (XII.2) Korm.rendelet és egyéb külön 
jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 

2. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvényben, 
továbbá a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatokat. 

3. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, 
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001 (XII.30) Korm.rendeletben 
meghatározott feladatokat. 

4.  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm.rendelet 18.§ (1) 
bekezdésben foglalt feladatokat. 
 

e. b. A Szarvasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részletes feladatai:  
e.b.a. Az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

1. Jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó első fokú hatósági ügyekben; 

2. Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben 
bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz 
azokról; 

3. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 
4. Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a 

művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli 
más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a 
megyei földhivatal részére továbbítja a véglegessé vált engedélyező 
határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, 
intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt 
eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

5. Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
6. Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 

megszervezésében; 
7. Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási 

földhivatal feladatokat; 
8. Illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – 

ellátja a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási 
kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

9. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág-változásokkal kapcsolatos 
osztályba sorolásokat; 
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10. Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra 
adatot szolgáltat; 

11. Vezeti a földműves nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot 
szolgáltat; 

12. Ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos 
feladatokat; 

13. Ellátja a földforgalmi törvényben foglalt földhasználati szerződésekre vonatkozó 
hatósági jóváhagyással kapcsolatos feladatokat, törvénysértés esetén 
intézkedéseket foganatosít, 

14. Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, 
törvénysértés esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 

15. Elvégzi a mezőgazdasági őstermelői igazolványok használatának ellenőrzését, 
illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő hatósági eljárások lefolytatását; 

16. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú 
eljárást. 

17. Első fokon eljár a telekalakítási eljárásokban; 
18. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 

szerződés alapján igénybevevőit, jogsértés észlelése esetén javaslatot terjeszt 
elő. 

19. Ellátja a mezei őrszolgálat nyilvántartásba vételével kapcsolatos hatósági 
feladatokat. 

20. Ellátja a mezei őrszolgálat szakmai felügyeletét. 
21. Dönt a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez 

nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételéről. 
 

 
 
 
e.b.b. Az egyéb feladatai tekintetében különösen: 

1. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével kapcsolatos Járási Földhivatali feladatokat, továbbá a 
telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; 

2. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az 
ingatlan-nyilvántartás részeiről; 

3. Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz 
csatlakozással kapcsolatos járási földhivatali feladatokat.  

4. A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztályával együttműködve ellenőrzi a számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

5. A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási 
munkarészeket, valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról 
másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 

6. Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek 
közszemlére tételével kapcsolatos feladatokat; 

7. Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett 
változásokat és azokat jelenti a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya felé; 

8. Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes 
elérhetőségét biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében; 

9. Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos 
előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a 
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települések igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági 
feladatokat; 

10. Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
11. A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére 

vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, 
biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap 
másolat szolgáltatás biztosításáért; 

12. A biztonsági okmányok szolgáltatásáért, szabályszerű kezeléséért felelős; 
13. Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat 

tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos 
célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, 
kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat; 

14. A numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és 
térképtári feladatokat; 

15. Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági 
feladataiban, részt vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a 
terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan,  
a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

16. Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás keretében elkészített új térképművek 
közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

17. A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként 
helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást 
kezdeményez; 

18. Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
19. Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és 

tárolására adat- és térképtárat működtet; 
20. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott 

véglegessé vált és végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek 
teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket; 

21. Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének 
növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok 
aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 

22. Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, 
valamint a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló 
beadványokkal kapcsolatos feladatokat; 

23. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, 
földvédelmi járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

24. A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges 
intézkedéseket az átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

25. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a 
földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

26. Határszemle ellenőrzéseket folytat, amelyről minden évben írásban beszámolót 
készít, és azt felterjeszti a megyei földhivatalnak; 

27. Lefolytatja a tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárást; 
28. Közreműködik a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési 

képességek igazolásával kapcsolatban 
29. Vezeti a földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és üzemközpontok 

nyilvántartását; 
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30. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, jogszabálysértés esetén 
alkalmazza a törvényben meghatározott kényszerintézkedéseket (szankciókat); 

31. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
esetekben jóváhagyja a földhasználatra irányuló szerződéseket. 
 

e.b.c. Statisztikai adatszolgáltatás 
A Földhivatali Osztály a KSH részére elektronikus felületen teljesíti a vonatkozó 
jogszabályok és jogi szabályozók által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit. 
 

e.b.d. Egyéb adatszolgáltatás, tájékoztatás 
A Földhivatali Osztály teljesíti a vonatkozó jogszabályok és jogi szabályozók 
által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit, különösen Földmérési és 
Távérzékelési Intézet jogutódja és a Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály részére, a külön jogi 
szabályozókban megjelölt formában és tartalommal. 

 
e.b.e. Nyilvántartások vezetése 

A Földhivatali Osztály teljesíti a vonatkozó jogszabályok és jogi szabályozók 
által előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettségét, így különösen ingatlan-
nyilvántartás, állami alapmunkákkal, a földméréssel, térképészettel összefüggő 
nyilvántartás, földminősítéssel, földvédelemmel, földhasznosítási előírások 
érvényesülésével összefüggő nyilvántartások, földhasználati nyilvántartás, 
földműves nyilvántartás, családi gazdaságokról nyilvántartás, valamint a 
földhasználati szerződések hatóság jóváhagyása kapcsán vezetett nyilvántartás 
tárgyköreiben.  

 
f. A Kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz a 

kormányzati célkitűzések területi megvalósításában, melynek keretében koordinációs, 
ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, 
összehangoló feladatokat lát el. A járási hivatal a kormánymegbízott irányítása mellett ezen 
feladatok ellátásában közreműködik. 

 A járási hivatal a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának 
elősegítése érdekében ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, 
valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges 
koordinációs és kommunikációs feladatokat, ennek során: 

1. tájékoztatást kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi 
önkormányzatoktól, az önkormányzatok társulásától, valamint a hatóságoktól, 

2. egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében a fent 
meghatározott szervekkel, de ezen feladatkörében eljárva a szerveknek utasítást 
nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel rendelkező szerveknek, ha 
közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést 
észlel. 

 
g. A járási hivatalok szervezeti egységei a járási hivatalvezetői titkársági feladatok körében: 

1.  közreműködnek a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes feladatainak 
ellátásában; 

2. segítik a járási hivatalvezető és hivatalvezető helyettes munkáját, 
3. koordinálják a járási hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét, 
4. ellenőrzési tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a járási 

hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes döntéseinek végrehajtását. 
 

h. A járási hivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják 
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1. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben; 
2. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben; 
3. a kormányablakokról szóló kormányrendeletben 

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
 

i. A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a járási védelmi igazgatási feladatok körében 
ellátják 

1. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben; 

2. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben; 

3. a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, és  

4. a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben  
meghatározott feladatokat. 
 

(2) A Szarvasi Járási Hivatal részletes, mindenkor hatályos hatásköri- és feladatjegyzékét, valamint a 
működését meghatározó jogszabályok jegyzékét a hivatalvezető-helyettes tartja nyilván és vezeti.  

 
(3) A Szarvasi Járási Hivatal foglalkoztatottainak feladatait az Ügyrend és a vonatkozó munkaköri 

leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon - 
többek között - tartalmazza különösen az adott munkakörben ellátandó feladat jellegét, a 
tevékenységi kört, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó 
sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 

 
 
(4) A Szarvasi Járási Hivatal Hivatalvezetőjének feladat- és hatáskörei különösen: 
 

a. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a Kormánymegbízott 
irányítása mellett vezeti a Szarvasi Járási Hivatalt, gyakorolja annak feladat- és 
hatásköreit. 

b. A Kormánymegbízott által meghatározott keretek és feltételek között gondoskodik a 
Szarvasi Járási Hivatal szakmai feladatellátásáról. 

c. A Hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
a Szarvasi Járási Hivatalhoz, illetve a Hivatalvezetőhöz címzett hatásköröket; a Szarvasi 
Járási Hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol, kiadmányozási jogkörét az 
Ügyrendben meghatározottak szerint delegálja. 

d. Vezetőkre, illetve szakügyintézőkre és ügyintézőkre szignálja az egyedi hatósági ügyben 
érkezett, illetve keletkezett iratokat.  

e. Elkészíti a Szarvasi Járási Hivatal ügyrendjét, és gondoskodik a Szarvasi Járási Hivatal 
állami tisztviselői és munkavállalói munkaköri leírásainak elkészítéséről. A Hivatalvezető 
kiadja a járási hivatal állami tisztviselői és munkavállalói munkaköri leírását. 

f. Meghatározza az Ügyrendben – a jogszabályok, az SzMSz, a Kormányhivatal ügyrendje 
és szabályzatai, Vezetői Utasításainak keretei között – a Szarvasi Járási Hivatal 
szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait, ellátja a járási hivatal 
üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 

g. Kezdeményezi a Szarvasi Járási Hivatal működésének, a foglalkoztatottjai 
munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 
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h. Az Ügyrendben szabályozott szakmai értekezleteket, egyéb egyeztetéseket hív össze az 
irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységi körében felmerült fontosabb 
feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve 
a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása, együttműködése céljából. 

i. A Szarvasi Járási Hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói 
jogokat jelen Ügyrend 11. §-ban foglalt rendelkezések szerint, a szabadságolási ütemterv 
keretei között engedélyezi a szabadságok igénybevételét, és a munkaidőben történő 
eltávozást. 

j. Gondoskodik a Kormányhivatal által elrendelt beszámolók, jelentések elkészítéséről, 
adatok közléséről, továbbá a Kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok 
elkészítéséről; végrehajtja a Kormánymegbízott és a Kormányhivatal döntéseit, 
utasításait. 

k. Részt vesz a Kormányhivatal által megtartott, belső szabályzataiban, utasításaiban, 
SzMSz-ben szabályozott értekezleteken, továbbképzéseken, egyeztetéseken. 

l. Gyakorolja a nem szakmai utasítási és ellenőrzési jogkört a Szarvasi Járási Hivatal 
foglalkoztatottjai felett munkakörük és feladatkörük vonatkozásában. 

m. Ellátja a Kormányhivatal ügyrendjében és jelen Ügyrendben szabályozott feladatait, a 
Szarvasi Járási Hivatal működésének szabályozására vezetői utasításban rendelkezhet 
az Ügyrendben megjelöltek szerint. 

 
(5) A Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesének feladatkörei különösen: 
 

a. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően segíti a Hivatalvezetőt a 
Szarvasi Járási Hivatal vezetésében, különös tekintettel a közjogi szervezetszabályzó 
eszközök, vezetői utasítások, ellenőrzések tekintetében. 

b. Gyakorolja a kiadmányozási jogköröket, melyeket a Hivatalvezető részére delegált; ellátja 
a Hivatalvezető általános helyettesítését. 

c. Ellátja a Szarvasi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya osztályvezetői feladatait. 
d. Ellátja a Szarvas Helyi Védelmi Bizottság titkári feladatait. 
e. A Szarvasi Járási Hivatal osztályvezetőivel napi szinten egyeztet az aktuális teendőkről, 

napi munkafolyamatokról. 
f. Kezdeményezi a Szarvasi Járási Hivatal működését szabályzó eszközök módosítását, 

felülvizsgálatát. 
g. Előkészíti a Szarvasi Járási Hivatal osztályvezetői munkaköreinek leírását, gondoskodik 

azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról 
h. Ellátja mindazon feladatokat, melyeket részére munkaköre és az irányadó jogszabályok 

előírnak. 
i. Segíti a Szarvasi Járási Hivatal funkcionális és titkársági feladatainak ellátását, szakmai 

irányítását. 
 
(6) A Szarvasi Járási Hivatal osztályvezetőjének feladatkörei különösen: 

 
a. Folyamatosan figyelemmel kíséri az osztálya feladatkörére vonatkozó jogszabályokat 

illetve azok változásait, 
b. Részt vesz a járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben, a Hivatalvezető szakmai 

irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátásában, 
c. Szervezi, vezeti, összehangolja az osztálya szakmai tevékenységét, 
d. Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, az osztálya feladatkörébe tartozó első 

fokú ügyek jogszerű, szakszerű, kulturált és határidőn belül történő intézéséről, 
e. Felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért az osztálya 

feladatköréhez igazodóan, 
f. A Hivatalvezetőnél kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

biztosításához szükséges intézkedések megtételét, 
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g. Az osztály feladatellátásának érintettsége esetén napi szinten egyeztet a Szarvasi Járási 
Hivatal kihelyezett, állandó ügyfélfogadási pontjával az aktuális teendőkről, ellenőrzi a 
kihelyezett, állandó ügyfélfogadási ponton ellátott feladatok végrehajtását, 

h. Szakügyintézőkre és ügyintézőkre szignálja az osztálya feladatkörébe tartozó ügyekben 
keletkezett illetve részére kiszignált iratokat, 

i. Ellátja az ügyrendben meghatározott kiadmányozási feladatokat, 
j. Elkészíti az osztályán dolgozó foglalkoztatottak munkakörének leírását, gondoskodik azok 

napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról. 
k. Gondoskodik a szabadságok ütemezéséről, kiadásáról, illetve a szabadságolások 

nyomon követéséről és a megfelelő helyettesítésről az osztálya foglalkoztatottjainál. 
l. Rendszeresen tájékoztatja a Hivatalvezetőt és a hivatalvezető-helyettest az osztálya által 

ellátott szakmai tevékenységre vonatkozóan. 
m. Együttműködik a Szarvasi Járási Hivatal vezetőivel, foglalkoztatottjaival.  
n. Köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, a Kormányhivatal ügyrendje, az SzMSz, 

jelen Ügyrend, továbbá a Kormányhivatal és a Szarvasi Járási Hivatal szabályzataiban, 
vezetői utasításaiban foglalt rendelkezések betartásáról, az osztályán dolgozó 
foglalkoztatottak általi betartatásról. 

 
(7) A Szarvasi Járási Hivatal szakügyintézőjének és ügyintézőjének feladatkörei különösen: 
 

a. A szakügyintéző és ügyintéző állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, 
szakmai követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban 
foglaltak szerint végzi. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás 
követelményeinek megfelelően látja el.  

b. Biztosítja az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az ügyintézési 
határidők betartását. 

c. Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezetek 
és szakmai anyagok véleményezését. 

d. Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának 
végrehajtásáról. 

e. Az osztály feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt a 
kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  

f. Ellátja az ügyrendben meghatározott kiadmányozási feladatokat. 
g. Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó, és rá szignált intézkedéseket, döntéseket, 

illetve foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 
h. Jelzi az osztályvezetőnek, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében a 

Kormányhivatal, főhatóság megkeresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak. 
i. Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésben, továbbképzésben. 
j. Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, és abból statisztikai célból 

adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
k. Az EKEIDR ügyirat-kezelési program használatával ellátja az ügyiratkezeléssel 

összefüggő ügyirat-kezelési feladatokat. 
l. A Szarvasi Járási Hivatal kihelyezett, állandó ügyfélfogadási pontjának 

szakügyintézőjeként munkaköri leírása alapján szignálja a járási hivatal kihelyezett, 
állandó ügyfélfogadási pontjánál keletkezett ügyiratokat. 
 

(8) A Szarvasi Járási Hivatal ügykezelőjének feladatkörei különösen: 
 

a. Az ügykezelői feladatot ellátó állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai 
követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak 
szerint végzi. 

b. Az „EKEIDR” iktató program alkalmazásával érkezteti és iktatja a munkakörében kijelölt 
szervezeti egység ügyiratait, gondoskodik az irattározási feladatok ellátásáról  
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c. Ellátja a Szarvasi Járási Hivatal vezetőinek, szakügyintézőinek és ügyintézőinek 
tevékenysége gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokat a Hivatalvezető által 
meghatározott módon és mértékben. 

 
 

IV. FEJEZET 
A SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL M ŰKÖDÉSI RENDJE 

 
1. Cím 

A munkáltatói jogkör gyakorlása 
 

11. § 
 
(1) A Hivatalvezetőt a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/D. § (1) bekezdése alapján a Kormánymegbízott javaslatára a 
miniszter nevezi ki és menti fel. 
 

(2) A Hivatalvezető-helyettest a Hivatalvezető javaslatára a Kormánymegbízott nevezi ki és szünteti 
meg a jogviszonyát.  

 
(3) A Szarvasi Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői, valamint munkavállalói feletti 

munkáltatói joggyakorlás rendjére, besorolásaira különösen a Khtv., az állami tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvény (továbbiakban: Áttv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az 
SzMSz rendelkezései az irányadók.  
 
 

(4) Kiemelt munkáltatói jogkörök: 
a. Kinevezés, munkaszerződés megkötése, munkakör meghatározása, kinevezés módosítása 
b. Állami szolgálati jogviszony, munkaviszony megszüntetése 
c. Illetmény, munkabér megállapítása 
d. Helyettesítés elrendelése, javaslattétel a helyettesítési díj mértékére 
e. Rendkívüli munkavégzés elrendelésének engedélyezése 
f. További jogviszony létesítése  
g. Fizetés nélküli szabadság engedélyezése 
h. Fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása 
i. Összeférhetetlenség elbírálása 
j. Vezetői tevékenység ellenőrzése 
k. Az általános munkarendtől való eltérés engedélyezése 
l. Szakmai minősítés (Áttv. szerint) 
m. Teljesítmény-követelmény megállapítása és teljesítmény-értékelés 
n. Munkaköri leírás meghatározása, gondoskodni a munkaköri leírás elkészítése iránt, 

munkaköri leírás folyamatos aktualizálása 
o. Munkavégzési feladatok kijelölése 
p. Szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete 
q. Rendkívüli munkavégzés kezdeményezése 
r. Szabadság kiadása 
s. Javaslat anyagi, erkölcsi elismerésre 
t. Javaslat szociális juttatásra 
u. Saját gépjármű hivatali célú eseti használata 
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(5) A munkáltatói jogkör gyakorlása: 
 

a. A Szarvasi Járási Hivatal foglalkoztatottjaival kapcsolatosan a munkáltatói jogokat a 
Hivatalvezető gyakorolja. A Hivatalvezető a kormányhivatal költségvetését érintő munkáltatói 
jogkörét a kormányhivatal gazdasági vezetőjének ellenjegyzése mellett gyakorolhatja. 
  

b. A Hivatalvezető felett - a kinevezés és felmentés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi büntetés 
kiszabása kivételével - a munkáltatói jogokat a Kormánymegbízott gyakorolja. 
 

c. A hivatalvezető-helyettes felett - a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, 
valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a munkáltatói jogokat a Hivatalvezető 
gyakorolja. 

 
d. A járási hivatal állami tisztviselőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a 

hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a 
felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt 
személy nem nevezhető ki állami tisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre. 
 

e. A Hivatalvezető helyett a Kormánymegbízott gyakorolhatja célhoz kötötten, meghatározott 
esemény vagy történés bekövetkezte esetén, továbbá a szakkérdések elbírálásával 
összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében a járási hivatal foglalkoztatottjai 
tekintetében 

- munkaidő-beosztás meghatározására, 
- a rendkívüli munkaidő elrendelésére, 
- az utasításadásra, 
- a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás 

megadására 
 vonatkozó munkáltatói jogokat. 

 
f. Az e. pontban meghatározott esetben a Kormánymegbízott a hivatalvezetőt írásban 

tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekről. Amennyiben az intézkedés elrendelése 
okafogyottá válik, a kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja a döntését. 

 
g. A Hivatalvezető a munkáltatói jogokat a maga számára fenntartja, azokat a Szarvasi Járási 

Hivatal foglalkoztatottjai tekintetében az illetékes osztályvezető közreműködésével, 
javaslatának, véleményének meghallgatásával is gyakorolhatja. 

 
h. A Szarvasi Járási Hivatal foglalkoztatottjai tekintetében a (4) bekezdés i, j, l, valamint a q-u 

pontjai szerinti munkáltató jogokat - az illetékes osztályvezető javaslatának, véleményének 
meghallgatásával - a hivatalvezető-helyettes is gyakorolja. 

 
i. A Szarvasi Járási Hivatal osztályvezetői az osztályukhoz tartozó foglalkoztatottak tekintetében 

a (4) bekezdés l, m, o, p, q, r, s és t. pontjai szerinti munkáltatói jogokat átruházott 
hatáskörben gyakorolják. A (4) bekezdés n) pontjában megjelöltek szerint az illetékes 
osztályvezető gondoskodik az osztályába tartozó foglalkoztatottak munkaköri leírásának 
elkészítéséről. 
  

j. A Hivatalvezető utasíthatja az állami tisztviselőt a kormányhivatal vagy a járási hivatal bármely 
szervezeti egysége feladatkörét érintő hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés 
vizsgálatában való közreműködésre. 
 

k. Amennyiben szakkérdés vizsgálatában való közreműködés gyakorlása során az állami 
tisztviselővel szemben munkáltatói intézkedés – így különösen fegyelmi jogkör gyakorlása – 
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szükséges, azt a szakkérdés eldöntéséhez megkereséssel forduló kormánymegbízott vagy 
járási hivatal vezetője a kért intézkedés és az indokok megjelölésével írásban kezdeményezi 
a munkáltatói jogkör gyakorlójánál. A szakkérdés vizsgálatának részletes szabályait a 
Kormányhivatal ügyrendje tartalmazza.  

 
 

2. Cím 
Fegyelmi, kártérítési felel ősségi jogkör gyakorlása 

 
12. § 

 
(1) A fegyelmi jogkör gyakorlására az állami szolgálati jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek 

vétkes megszegése esetén kerül sor.  
 
(2) A Szarvasi Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői felett a fegyelmi jogkör 

gyakorlója a Hivatalvezető, az eljárás megindítására javaslatot az osztályvezetők is tehetnek.  
 
(3) A fegyelmi eljárás során az Áttv. és a Kttv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései szerint kell eljárni. A kártérítési felelősség megállapítására az állami tisztviselők 
és állami ügykezelők esetében az Áttv. és a Kttv. munkavállalók esetében az Mt., egyéb 
jogviszonyban a Polgári Törvénykönyv vagy a jogviszonyra vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  

 
 
 
 
 
 

3. Cím 
A Szarvasi Járási Hivatal munkarendje 

 
13. § 

 
A Szarvasi Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, valamint 
a munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

4. Cím 
Az ügyfélfogadás rendje 

 
14. § 

 
(1) a) A Szarvasi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje szerint az ügyfélfogadás – a b) pontban 

foglalt eltéréssel - kedden, szerdán és pénteken 08-12 óráig, hétfőn és csütörtökön 08-12 és 
13-15 óráig tart.  

b) A Szarvasi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő  07.00 – 17.00 
Kedd  08.00 – 12.00 
Szerda  08.00 – 12.00 
Csütörtök  08.00 – 18.00 
Péntek  08.00 – 12.00 
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(2) A települési ügysegédek ügyfélfogadási helyét és időpontját a 3. függelék tartalmazza.  
 
(3) A Szarvasi Járási Hivatal Hivatalvezetőjére, hivatalvezető-helyettesére és osztályvezetőire a 

járási hivatal jelen Ügyrend 14 § (1) bekezdésében meghatározott ügyfélfogadási rend nem 
vonatkozik, a nevezett vezetők – előzetes egyeztetés alapján - munkaidejükben fogadják 
ügyfeleiket, partnereiket, vendégeiket. 

 
(4) A Hivatalvezető gondoskodik arról, hogy az országgyűlési képviselők, az önkormányzati 

képviselők és tisztségviselők, jegyzők, aljegyzők, valamint a helyi és területi közigazgatási 
szervek vezetői, állami tisztviselői/ állami tisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazottai, illetve a 
Hivatalvezető, Hivatalvezető-helyettes által feljogosított személyek soron kívül, illetve előre 
egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalvezetőt és a Szarvasi Járási Hivatal 
osztályvezetőit. 

 

 
5. Cím 

Az ügyintézés, munkavégzés általános szabályai 
 

15. § 
 

(1) A Szarvasi Járási Hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, az SzMSz, a Kormányhivatal ügyrendje, az Ügyrend, továbbá a 
belső szabályzatok, vezetői utasítások határozzák meg. 

 
(2) A Szarvasi Járási Hivatal vezető beosztású állami tisztviselői a vezetésük alatt álló szervezeti 

egységek állami tisztviselőit – jelen Ügyrendben szabályozottak szerint - utasíthatják. 
 
(3) A Kormányhivatal kormánymegbízottja, a főigazgató, továbbá a járási hivatal vonatkozásában a 

járási hivatalvezető kivételével a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő a közvetlen vezetése 
vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység állami tisztviselője, állami ügykezelője és 
munkavállalója részére utasítást nem adhat. 
 

(4) A Kormányhivatal igazgatója a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást 
adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység foglalkoztatottjainak. Erről az 
utasítást végrehajtónak – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti 
egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell. Az utasítás – kivéve a 
kormánymegbízott és a járási hivatalvezető utasítási jogát – nem terjedhet ki az utasítást adó 
vezető közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység állami 
tisztviselőjének hatósági feladatai ellátására. 
 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út 
megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt 
akadályoztatott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. 
Ennek megtörténtét vagy amennyiben erre nincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell 
tüntetni és az ügyiratot haladéktalanul más illetékes felettes vezetőhöz kell eljuttatni.  
 

(6) A Szarvasi Járási Hivatal szakkérdés vizsgálatára kijelölt állami tisztviselője a vizsgálatot kérő 
szervezeti egység vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni, a szakkérdés vizsgálatának 
részletes szabályait a Kormányhivatal ügyrendje tartalmazza.  
 

6. Cím 
Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 
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16. § 
 
(1) A Szarvasi Járási Hivatal vonatkozásában az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendjét a köziratokról, 

a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, és a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzata, 
valamint a Kormánymegbízott és a Hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
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V. FEJEZET 
A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 
17. § 

 
(1) A Hivatalvezető általános helyettesítését – távolléte vagy akadályoztatása esetén – a 

Hivatalvezető-helyettes látja el. 
 
(2) A Hivatalvezetőt és a hivatalvezető-helyettest együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály osztályvezetője helyettesíti. 
 

(3) A Hivatalvezető eseti helyettesítését - a Hivatalvezető-helyettes és a Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály osztályvezetőjének együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén – a 
Hivatalvezető által esetileg, írásban kijelölt, lehetőség szerint vezető beosztású állami tisztviselő 
látja el a kijelölésben meghatározott feltételek szerint. 

 
(4) Az osztályvezető helyettesítését távolléte, illetve akadályoztatása esetén az a kijelölt munkatárs, 

vagy munkatársak látják el, akiknek munkaköri leírása az osztályvezető helyettesítésére szóló 
feladatot tartalmazza. 

 
(5) Az állami tisztviselők, állami ügykezelők és munkavállalók a munkaköri leírásukban 

meghatározottak szerint helyettesítik egymást. A Szarvasi Járási Hivatal osztályain belül a 
helyettesítés rendjének kialakítása az osztályvezető kötelessége, aki az eseti helyettesítést 
szóban is elrendelheti. A helyettesítést elrendelő vezetőnek minden helyettesítési feladat 
megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a helyettesítéssel megbízott munkatárs rendelkezzen a 
feladatok ellátásához szükséges átfogó kompetenciával, végzettséggel. 

 
(6) A helyettesítő munkatárs a helyettesített szakügyintéző és ügyintéző vagy ügykezelő valamennyi 

jogkörével felruházható, de meghatározott esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az 
át nem ruházott jogokat a helyettesített munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 

 
(7) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy a felelős mindazon jogok gyakorlásáért, 

kötelezettségek teljesítésért, vonatkozó munkaköri feladatok ellátásáért, amelyek vonatkozásában 
a helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítés időtartama alatt a helyettesítést 
ellátó személy a felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, valamint a szükséges 
intézkedések elmulasztásáért. 

 
(8) A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett 

intézkedésekről, eljárásokról, valamint a kiadmányozott döntésekről a helyettesítő köteles a 
helyettesített állami tisztviselőt (vezetőt, szakügyintézőt és ügyintézőt) tájékoztatni. 

 

(9) A helyettesítés személyi szabályait egyebekben a Szarvasi Járási Hivatal állami tisztviselőinek 
munkaköri leírásai részletezik. 
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VI. FEJEZET 

KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTM ŰKÖDÉS 

 
1. Cím 

A szervezeti egység képviselete 
 

18. § 
 

(1) A Szarvasi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a Hivatalvezető 
képviseli. A Hivatalvezető akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a helyettesítésre 
vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 
(2) A Miniszterelnökséggel, más minisztériumokkal, a központi hivatalokkal, kormányhivatalokkal, 

az önkormányzatokkal, a versenyszféra képviselőivel és a társadalmi szervezetekkel való 
kapcsolatokban a Szarvasi Járási Hivatalt a Hivatalvezető képviseli. 

 
(3) A Szarvasi Járási Hivatalt az által ellátott szakterületeket érintő kérdésekben a Hivatalvezető 

által erre felhatalmazott osztályvezető, illetve állami tisztviselő képviseli. 
 

(4) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kormányhivatal mindenkor hatályos 
nyilatkozati rendről és a sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárásokról szóló 
Kormánymegbízotti Utasítása tartalmazza.  

 
2. Cím 

A bels ő kapcsolattartás rendje 
 

19. § 
 

(1) A Szarvasi Járási Hivatal szervezeti egységei tevékenységük során horizontális együttműködésre 
kötelezettek, a Szarvasi Járási Hivatal a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtása 
esetén is biztosítja a hatékony és szakszerű munkavégzést, ennek érdekében az érintett 
osztályvezetőkkel folyamatosan kapcsolatot tart, és együttműködik a feladat egységes szakmai 
szempontok szerinti megvalósításában. 

 
(2) A feladatkörükbe tartozó, de más osztályt vagy szervezeti egységet is érintő ügyekben az 

érdekeltek egymást folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért 
az a szervezeti egység vezetője a felelős, amelynek a feladat elvégzése jelen Ügyrend 
értelmében fő szakmai feladatkörébe tartozik. 

 
(3) A Hivatalvezető az osztályvezetők és egyéb meghívottak részvételével hetente minimum egy 

alkalommal vezetői-, illetve szükség esetén összmunkavállalói értekezletet tart. A Hivatalvezető, a 
hivatalvezető-helyettes, az osztályvezetők és a foglalkoztatottak egyebekben folyamatosan 
kapcsolatot tartanak fent a Szarvasi Járási Hivatal működésének folyamatos biztosítása céljából. 

 
(4) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és szervezeti egységeinek vezetői, csoportos-

megbeszélést, továbbá egyedi, eseti megbeszéléseket tarthatnak. 
 
(5) A Hivatalvezető folyamatos kapcsolatot tart fent, és együttműködik a járási hivatal működésének 

biztosítása során a Kormányhivatallal, továbbá más hivatalokkal, hatóságokkal és szervezetekkel. 
A kapcsolattartás, együttműködés és munkavégzés során a Hivatalvezető képviseli a járási 
hivatalt.  
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3. Cím 
Munkaértekezletek, egyéb tájékoztatási és döntés-el őkészítési fórumok  

 
20. § 

 
(1) A Szarvasi Járási Hivatal hivatalának tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai: 

 
a. Járási hivatalvezetői értekezlet: A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási 

hivatalvezető, a járási hivatalvezető-helyettes, a járási hivatal osztályvezetői, valamint a 
járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási 
hivatalvezető vezeti, és hívja össze, az értekezleten tárgyaltakról emlékeztető és 
feladatemlékeztető készül.  A feladatemlékeztető formáját az Ügyrend 4. függeléke 
tartalmazza. 

 
b. Összmunkavállalói értekezlet: Az összmunkavállalói értekezleten a Hivatalvezető, 

hivatalvezető-helyettes, az osztályvezetők, a foglalkoztatottak, illetve a Hivatalvezető által 
esetileg meghívott harmadik személyek vesznek részt. Az értekezletet a Hivatalvezető 
hívja össze.   

 
c. Munkacsoport: a járási hivatalvezető a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti 

feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló 
utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és 
működésének időtartamát. A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex 
megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, 
illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása. 
A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti. 
A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a 
munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni. 

 
d. Osztályvezetői értekezlet: az osztályvezetői értekezleten az adott osztályvezető és az 

általa meghívott foglalkoztatottak vesznek részt; a Hivatalvezető, a Hivatalvezető-
helyettes és osztályvezetők részt vehetnek. Az osztályvezetői értekezletet az 
osztályvezető hívja össze. 

 

 
VII. FEJEZET 

VEZETŐI ELLENŐRZÉS 
 

21. § 
 

(1) A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot 
ellenőrizni. 

 
(2) Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők és a szakmai jogszabályok 

rendelkezéseinek betartására. 
 

(3) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, illetve az osztályvezetők kötelesek a feladat- és 
hatáskörükbe tartozó, de nem általuk kiadmányozott iratok rendszeres, mintavétel-szerű 
ellenőrzésére. 

 
(4) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes a járási hivatal szakmai munkájára a 

Hivatalvezető által kiadott éves ellenőrzési terv és ellenőrzésekre vonatkozó vezetői utasítás 
szerint előzetesen kijelölt és eseti ellenőrzést is végezhet, továbbá folyamatba épített vezetői 
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ellenőrzési rendszer működtetéséről és annak részletes feltételeiről Vezetői Utasításban 
rendelkezhet. 

 
(5) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes bármely osztály feladatellátása során keletkezett 

iratot bekérhet a (3) és (4) pontok szerinti ellenőrzés céljából. 
 

(6) Amennyiben a Szarvasi Járási Hivatal foglalkoztatottai tekintetében az ellenőrzés során 
további intézkedést igénylő szabályszegés állapítható meg, akkor az osztályvezetők a 
Hivatalvezető felé javaslatot tesznek ezek megtételére. 

 
(7) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők az iratok irattárba helyezése 

engedélyezésekor az ügyviteli szabályok betartásával köteles eljárni, így köteles áttekinteni, 
hogy az iratban minden elintézésre került-e, további teendő megtételére nincs-e szükség. 

 
(8) Egyebekben a Szarvasi Járási Hivatal működése és feladatellátása irányításának, 

felügyeletének ellátása során folyamatos vezetői ellenőrzést biztosít, melynek ellátása során a 
vonatkozó előírásokat az SzMSz, a Kormányhivatal ügyrendje, a belső szabályzatok, valamint 
a vezetők munkaköri leírása tartalmazza. 
 

 
 
 Gaál Roland 
                                                                                              Szarvasi Járási Hivatal 
 Hivatalvezetője 
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VIII. FÜGGELÉKEK 
 

 

1. FÜGGELÉK 

A SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL 

SZERVEZETI ORGANOGRAMJA 

 

 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes 

Építésügyi Osztály Foglalkoztatási Osztály Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály 

Földhivatali Osztály Kormányablak Osztály 
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2. FÜGGELÉK 

 

A SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL  

ÖSSZESÍTETT LÉTSZÁMADATAI 
 

SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZET ŐJE (FŐOSZTÁLYVEZETŐ) 

SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZET Ő HELYETTESE (FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES) 

Osztályvezető 4 fő 

  

Szakügyintéző I. 39 fő 

Jogász 2 fő 

Ügyintéző II. 8 fő 

Roma referens: 0 fő 

Gépkocsivezető 1 fő 

Összesen:  56 fő 

 

a) Szarvasi Járási Hivatal: 

  i) Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezetője 

     Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese 

 

  ii) Szarvasi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 

   Személyi állomány:  1 fő osztályvezető (hivatalvezető-helyettes) 

       11 fő 

  iii) Szarvasi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 

   Személyi állomány:  1 fő osztályvezető 

       18 fő 

  iv) Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 

   Személyi állomány:  1 fő osztályvezető 

       4 fő 

v) Szarvasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

Személyi állomány:  1 fő osztályvezető 

       7 fő    

vi) Szarvasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

   Személyi állomány:  1 fő osztályvezető 

       10 fő 
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3. FÜGGELÉK 

 

 

A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 

 

 

 
SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDEI HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Békésszentandrási Ügysegéd 

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 

Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

08.00-09.30 - 15.30-17.30 - - 

Csabacs űdi Ügysegéd  

5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 

Csabacsűd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

- - 15.00-16.30 - - 

Kardosi Ügysegéd  

5552 Kardos, Gyomai u. 24. 

Kardos Község Polgármesteri Hivatala 

- 13.00-14.00 - - - 

Örménykúti Ügysegéd  

5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26 

Örménykút Község Polgármesteri Hivatala 

- 14.30-15.30 - - - 
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4. FÜGGELÉK 

FELADATEMLÉKEZTET Ő 

 
 

 SZARVASI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐI ÉRTEKEZLET 

 AKTUÁLIS FELADATOK  

     

SORSZÁM FELADAT MEGNEVEZÉSE  FELELŐS(ÖK) HATÁRIDŐ TELJESÜLÉS  

1.         

2.          

3.          

4.          

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Ügyrendjét, annak rendelkezéseit és függelékeit 

megismertem, tudomásul vettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és munkaköröm 

ellátása során betartom, szervezeti egységem munkatársaival megismertetem, betartatom és betartását 

ellenőrzöm: 

 

NÉV, BEOSZTÁS 
MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁSUL 

VÉTEL DÁTUMA  
ALÁÍRÁS  

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

 



19. melléklet a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGHALMI JÁRÁSI HIVA TALÁNAK  

 

ÜGYRENDJE 
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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZEGHALMI JÁRÁSI HIVATALA ÜGYRENDJE 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal adatai 

 

1. § 

A Szeghalmi Járási Hivatal alapadatai a következők: 

a. megnevezése:    Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala 

b. székhelye:    5520 Szeghalom, Nagy M. u. 4.  

c. kirendeltségek:   Füzesgyarmat, Vésztő 

d. ideiglenes ügysegéd:  Bucsa, Körösladány, Kertészsziget, Körösújfalu 

e. levelezési címe:  5520 Szeghalom, Nagy M. u. 4.  

f. elektronikus elérhetősége:  szeghalom.jaras@bekes.gov.hu 

g. jogállása:    a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatala 

h. főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

841104 Területi általános igazgatási szervek tevéke nysége 

 

2. Cím 

Az Ügyrend hatálya 

 

2. § 

(1) Az Ügyrend hatálya a Szeghalmi Járási Hivatal állami tisztviselőire, állami ügykezelőire és 
munkavállalóira (továbbiakban: foglalkoztatottak) terjed ki állami szolgálati 
jogviszonyuk/munkaviszonyuk alapján ellátott feladat- és hatáskörükben. 

 
(2) Az Ügyrendben foglaltak nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó 

eszközzel, továbbá a Kormányhivatal belső szabályzataiban, illetőleg a 
Kormánymegbízotti/Főigazgatói utasításokban foglaltakkal. 

 

 
3.Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal illetékessége 
 

3. § 
(1) A Szeghalmi Járási Hivatal illetékességi területén gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskörét. A Szeghalmi Járási Hivatal illetékességére a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban: Korm.rendelet) foglaltak az irányadóak. A Szeghalmi Járási Hivatal 
illetékessége Bucsa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom és 
Vésztő településekre terjed ki.  
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(2) A Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának okmányirodái közül a Korm. rendelet 2. § 
(7) bekezdésében és a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) 
bekezdésében foglalt ügyek tekintetében: 

a. amennyiben az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) Szeghalom vagy Körösladány, a Szeghalmon működő Kormányablak,  

b. amennyiben az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) Füzesgyarmat, Bucsa vagy Kertészsziget, a Füzesgyarmaton működő 
Kormányablak,  

c. amennyiben az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) Vésztő vagy Körösújfalu, a Vésztőn működő Kormányablak jár el. 

 
4.Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal jogállása 
 

4. § 
(1) A Szeghalmi Járási Hivatal alapfeladatait a Kormányhivatal alapító okirata, jogállását, feladat- és 

hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Khtv.), a Korm. 
rendelet, az SzMSz és egyéb jogszabályok határozzák meg. 
 

(2) A Szeghalmi Járási Hivatal nem önálló költségvetési szerv. A kormánymegbízott közvetlen 
vezetése alatt álló szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok egy költségvetési szervet 
képeznek. Működésük költségeit az Országgyűlés a költségvetési törvénynek a kormányhivatalok 
irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium fejezetében biztosítja. 

 
(3) A Szeghalmi Járási Hivatal működésének költségvetését a Kormányhivatal költségvetése 

tartalmazza. 
 

5.Cím 
A Szeghalmi Járási Hivatal bélyegz ői 

 
5. § 

(1) A Szeghalmi Járási Hivatal körbélyegzővel rendelkezik. A körbélyegző tartalmazza középen a 
Magyarország Köztársaság címerét, kettős tört félkörben a „Békés Megyei Kormányhivatal 
Szeghalmi Járási Hivatala” elnevezést, valamint a bélyegző sorszámát. 

 
(2) A Szeghalmi Járási Hivatal fejbélyegzővel rendelkezik. A fejbélyegző téglalap alakú, sorszám 

nélküli, amely tartalmazza a „Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala” elnevezést 
és az „5520 Szeghalom, Nagy M. u. 4. ”székhelycímet.  

 
(3) A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok 

kézbesítését előkészítő állami tisztviselő jogosult. A bélyegzők használatára a Hivatalvezető 
egyedi döntéssel bármely állami tisztviselőt felhatalmazhat.  

 
(4) A járási hivatal hivatalos körbélyegzőjének lenyomata csak a kiadmányozásra jogosult 

aláírásával ellátott kiadmányon helyezhető el.  
 
(5) A Kormányhivatal a Szeghalmi Járási Hivatal használatában álló bélyegzőkről naprakész és 

pontos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a járási hivatal által használt bélyegzők lenyomatát, 
a szervezeti egység nevét, a használó nevét, aláírását, az átvétel és a visszavétel időpontját. 
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(6) A bélyegző használója annak használatért teljes felelősséggel tartozik. A bélyegző használója 
felelős azért, hogy a bélyegző illetéktelen személy birtokába és használatába ne kerülhessen, 
köteles gondoskodni a bélyegző megfelelő, biztonságos tárolásáról. 

 
(7) Bélyegző elvesztése esetén az elvesztés tényét a Hivatalvezető részére haladéktalanul, írásban 

be kell jelenteni. A Hivatalvezető vizsgálatot folytat le a bélyegző elvesztéséről, melyről 
jegyzőkönyvet vesz fel, és a vizsgálat eredménye alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
(8) A bélyegzők használatának rendjéről külön Kormánymegbízotti Utasítás rendelkezik.  

 
6.Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal irányítása, felügyelete 
 

6. § 
(1) A Szeghalmi Járási Hivatal jogszabályokban meghatározott szakmai feladatait és hatósági 

jogkörét a hivatalvezető vezetésével látja el. 
 

(2) A hivatalvezető irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztályok szakma tevékenységéti, biztosítja a 
működés feltételeit.  

 
(3) A hivatalvezető az osztályok szakmai irányítását a Békés Megyei Kormányhivatal 

közreműködésével végzi. 
 

II. Fejezet 
A Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti felépítése 

 
1. Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal vezetése, bels ő munkamegosztás 
 

7. § 
(1) A Szeghalmi Járási Hivatal részletes, mindenkor hatályos hatásköri- és feladatjegyzékét, valamint 

a működését meghatározó jogszabályok jegyzékét a hivatalvezető-helyettes tartja nyilván és 
vezeti.  

 
(2) A Szeghalmi Járási Hivatal foglalkoztatottainak feladatait az ügyrend és a vonatkozó munkaköri 

leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon - 
többek között - tartalmazza különösen az adott munkakörben ellátandó feladat jellegét, a 
tevékenységi kört, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó 
sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. 

 
(3) A Szeghalmi Járási Hivatal hivatalvezetőjének feladat- és hatáskörei különösen: 

a. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és irányítja a 
Szeghalmi Járási Hivatalt. 

b. A Hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben a Szeghalmi Járási Hivatalhoz, illetve a Hivatalvezetőhöz címzett 
hatásköröket; a Szeghalmi Járási Hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol, 
kiadmányozási jogkörét a mindenkor hatályos kiadmányozási szabályzatban 
meghatározottak szerint delegálja. 

c. Elkészíti a Szeghalmi Járási Hivatal ügyrendjét, és gondoskodik a Szeghalmi Járási 
Hivatal hivatalvezető-helyettes munkaköri leírásának elkészítéséről. 

d. Meghatározza az Ügyrendben – a jogszabályok, az SzMSz, a Kormányhivatal 
szabályzatai, vezetői utasításainak keretei között – a Szeghalmi Járási Hivatal 
szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait. 
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e. Kezdeményezi a Szeghalmi Járási Hivatal működésének, a foglalkoztatottak 
munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

f. Az Ügyrendben szabályozott szakmai értekezleteket, egyéb egyeztetéseket hív össze 
az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységi körében felmerült 
fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok 
megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása, 
együttműködése céljából. 

g. A Szeghalmi Járási Hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában a 8. §-ban foglaltak 
szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat, a szabadságolási ütemterv keretei között 
engedélyezi a szabadságok igénybevételét, és a munkaidőben történő eltávozást. 

h. A Kormányhivatal által elrendelt beszámolók, jelentések elkészítéséről, adatok 
közléséről gondoskodik, végrehajtja a Kormánymegbízott és a Kormányhivatal 
döntéseit, utasításait. 

i. Részt vesz a Kormányhivatal által megtartott, belső szabályzataiban, utasításaiban, 
SzMSz-ben szabályozott értekezleteken, továbbképzéseken, egyeztetéseken. 

j. Gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogkört a Szeghalmi Járási Hivatal munkatársai 
felett munkakörük és feladatkörük vonatkozásában.  

k. Ellátja az Ügyrendben szabályozott feladatait, a Szeghalmi Járási Hivatal 
működésének szabályozására vezetői utasításban rendelkezhet az Ügyrendben 
megjelöltek szerint. 
 

(4) A Szeghalmi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesének feladatkörei különösen: 
a. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően segíti a 

Hivatalvezetőt a Szeghalmi Járási Hivatalt vezetésében és irányításában, különös 
tekintettel a szervezetszabályzó eszközök, vezetői utasítások, ellenőrzések 
tekintetében. 

b. Gyakorolja a kiadmányozási jogköröket, melyeket a Hivatalvezető részére delegált; 
ellátja a Hivatalvezető általános helyettesítését. 

c. A Szeghalmi Járási Hivatal osztályvezetőivel napi szinten egyeztet az aktuális 
teendőkről, napi munkafolyamatokról. 

d. Kezdeményezi a Szeghalmi Járási Hivatal működését szabályzó eszközök 
módosítását, felülvizsgálatát. 

e. Előkészíti a Szeghalmi Járási Hivatal osztályvezetői munkaköri leírását, gondoskodik 
azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról. 

f. Ellátja mindazon feladatokat, melyeket részére munkaköre és az irányadó 
jogszabályok előírnak. 

g. Segíti a Szeghalmi Járási Hivatal funkcionális és titkársági feladatainak ellátását, 
szakmai irányítását. 

h. Ellátja a Kormányablak Osztály osztályvezetői feladatait. 
i. Ellátja a HVB titkári feladatait és segíti a HVB elnökét a feladatai ellátásában. 

 
(5) A Szeghalmi Járási Hivatal osztályvezetőinek feladatkörei különösen: 

a. Folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály feladatkörére vonatkozó jogszabályokat 
illetve azok változásait. 

b. Részt vesz a járási hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben, a Hivatalvezető szakmai 
irányítási feladatainak ellátásában. 

c. Szervezi, vezeti, összehangolja az osztály szakmai tevékenységét. 
d. Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, az osztály feladatkörébe tartozó első 

fokú ügyek jogszerű, szakszerű, kulturált és határidőn belül történő intézéséről.  
e. Felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért az osztály 

feladatköréhez igazodóan. 
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f. A hivatalvezetőnél kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 
biztosításához szükséges intézkedések megtételét. 

g. A Szeghalmi Járási Hivatal kirendeltségével napi szinten egyeztet az aktuális 
teendőkről, ellenőrzi a kirendeltségen ellátott feladatok végrehajtását. 

h. Ügyintézőkre szignálja az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett iratokat.  
i. Ellátja a kiadmányozási szabályzatban meghatározott kiadmányozási feladatokat. 
j. Elkészíti az osztályon dogozó foglalkoztatottak munkakörének leírását, gondoskodik 

azok napra készen tartásáról, aktualizálásáról, a szükséges módosításokról. 
k. Gondoskodik a szabadságok ütemezéséről, kiadásáról, illetve a szabadságolások 

nyomon követéséről és a megfelelő helyettesítésről az osztály foglalkoztatottjainál. 
l. Rendszeresen tájékoztatja a Hivatalvezetőt és helyettesét az osztály által ellátott 

szakmai tevékenységre vonatkozóan. 
m. Együttműködik a Szeghalmi Járási Hivatal vezetőivel, foglalkoztatottjaival.  
n. Köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, az Ügyrend, az SzMSz, továbbá a 

Kormányhivatal és a Szeghalmi Járási Hivatal szabályzataiban, vezetői utasításaiban 
foglalt rendelkezések betartásáról, az osztályon dolgozó foglalkoztatottak általi 
betartatásról. 
 

(6) A Szeghalmi Járási Hivatal ügyintézőinek feladatkörei különösen: 
a. Az ügyintéző állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai 

követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban 
foglaltak szerint végzi. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás 
követelményeinek megfelelően látja el.  

b. Biztosítja az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az 
ügyintézési határidők betartását. 

c. Erre irányuló megkeresés esetén előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabály-
tervezetek és szakmai anyagok véleményezését. 

d. Gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések és felettesei utasításának 
végrehajtásáról. 

e. A szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt 
a kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  

f. Előkészíti a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, és rá szignált intézkedéseket, 
döntéseket, illetve foganatosítja a hatáskörébe tartozó végrehajtási cselekményeket. 

g. Jelzi a szervezeti egység vezetőnek, amennyiben jogszabály értelmezése érdekében 
főhatóság megkeresését vagy jogszabály módosítását tartja indokoltnak. 

h. Részt vesz a munkakörébe tartozó ügykört érintő képzésben, továbbképzésben. 
i. Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célból 

adatszolgáltatási feladatokat lát el. 
j. Az osztály által használt ügyirat-kezelési program használatával ellátja az 

ügyiratkezeléssel összefüggő ügyirat-kezelési feladatokat. 
k. A Szeghalmi Járási Hivatal Kirendeltségén dolgozó, a munkaköri leírásában erre 

kijelölt ügyintéző, gondoskodik a Kirendeltségre érkező posta bontásáról és adott 
ügyintézőre történő szignálásáról. 

 
(7) A Szeghalmi Járási Hivatal ügykezelőinek feladatkörei különösen: 

a. Az ügykezelői feladatot ellátó állami tisztviselő tevékenységét a jogszabályoknak, 
szakmai követelményeknek megfelelően az Ügyrendben, valamint a munkaköri 
leírásban foglaltak szerint végzi. 

b. Az osztály által használt iktató program alkalmazásával érkezteti és iktatja a 
munkakörében kijelölt szervezeti egység ügyiratait, gondoskodik az irattározási 
feladatok ellátásáról.  
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c. Ellátja a Szeghalmi Járási Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek tevékenysége 
gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatotokat a hivatalvezető által meghatározott 
módon és mértékben. 

 
2. Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti felépítése 
 

8. § 
(1) A Szeghalmi Járási Hivatalban az alábbi szervezeti egységek működnek: 

a. Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 
- Füzesgyarmati Kirendeltség (kormányablak) 

   - Vésztői Kirendeltség (kormányablak) 
b. Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 

   - Füzesgyarmati Kirendeltség 
   - Vésztői Kirendeltség   

c. Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya   
 d. Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya   
 
(2) A Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti felépítését, organogramját az 1. függelék tartalmazza. 
 

3. Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal személyi állománya 

 

9. § 

A Szeghalmi Járási Hivatal létszámadatai a következők: 

 

Összesített létszámadatok: 

SZEGHALMI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZET ŐJE (FŐOSZTÁLYVEZETŐ) 

SZEGHALMI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALVEZET Ő HELYETTESE, KORMÁNYABLAK OSZTÁLY VEZET ŐJE 

(FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES) 

Osztályvezetők 3 fő 

Kormányablak Osztály 19 fő 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 18 fő  

Foglalkoztatási Osztály 9 fő 

Földhivatali Osztály 10 fő 

Összesen:  61 fő 

 

 

 

III. Fejezet 

A Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti egységeinek f eladatköre 
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10. § 

A járási hivatal vezetője és a hivatal vezető-helyettese a járási védelmi igazgatási feladatok körében 
ellátják  

a. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben;  

b. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben;  

c. a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;  

d. a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatokat.  

 
11. § 

(1) A Kormányablak Osztály ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
a. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben;  
b. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben;  
c. a kormányablakokról szóló kormányrendeletben  
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.  

 
(2) A Kormányablak Osztály okmányirodai feladatok körében ellátja: 

a. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;  
b. az illetékekről szóló törvényben;  
c. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;  
d. a közúti közlekedésről szóló törvényben;  
e. a külföldre utazásról szóló törvényben;  
f. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben; 

és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló; a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló; az oktatási igazolványról szóló kormányrendeletekben, 
valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal 
szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.  

 
(3) A Kormányablak Osztály ellátja az ügysegédi feladatokat Bucsa, Kertészsziget, Körösladány és 

Körösújfalu településeken. 
 

12. § 

(1) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály az általános hatósági feladatok körében ellátja 
azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolja azon hatásköröket, melyek 
vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen  

a. az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;  
b. a hadigondozásról szóló törvényben;  
c. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;  
d. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;  
e. a társasházakról szóló törvényben;  
f. a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;  
g. a menedékjogról szóló törvényben;  
h. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;  
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i. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényben,  

j. a kereskedelemről szóló törvényben, 
k. a vízgazdálkodásról szóló törvényben, a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben, 
l. a hulladékról szóló törvényben, 
m. a közlekedési igazgatási feladatokkal kapcsolatos hatósági feladatokat, 
n. a járási hivatal pénzkövetelésre irányuló végrehajtási feladatait, vezeti az ezzel 

kapcsolatos nyilvántartásokat,  
o. a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott feladat-és hatáskörébe tartozó feladatokat. 

 
valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 
továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési 
hatósági feladatokat.  

 
(2) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály az oktatással kapcsolatos feladatok körében 

ellátja:  
a. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben;  
b. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben;  
c.  az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;  
d. a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben;  
e. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.  
 
(3) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátja:  

a. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

b. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben és annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott feladatokat; 

c. továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb 
külön jogszabályokban meghatározott, a feladatkörét érintő feladatokat.  

 
(4) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály egyéb feladatkörében:  

a. közreműködik a járási hivatal funkcionális feladatainak ellátásában; 
b. közreműködik a kormányhivatal humánpolitikai, pénzügyi és számviteli, gazdasági 

feladatainak ellátásában; 
c. gondoskodik a titkársági és rendszergazdai feladatok ellátásáról, 
d. koordinálja a járási hivatal illetékességi területéhez tartozó települések 

államigazgatási feladatait, 
 

(5) A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály igazságügyi feladatkörében ellátja: 
a. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvényben 

és a végrehajtásukra kiadott rendeletekben meghatározott 
b. a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben 

meghatározott feladatait. 
 

13. § 

(1) A Földhivatali Osztály feladatai körében ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, valamint az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
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szóló kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörét érintő 
feladatokat.  

  
(2) A Földhivatali Osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a. jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első 
fokú hatósági ügyekben; 

b. kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 
változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 

c. gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 
d. gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól 

kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a megyei 
földhivatal részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély 
nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásáról; 

e. első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
f. kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 

megszervezésében; 
g. végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali 

feladatokat; 
h. illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási 
kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

i. elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos 
osztályba sorolásokat; 

j. vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot 
szolgáltat; 

k. ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés 
esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 

l. vezeti a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és üzemközpontok 
nyilvántartását, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 

m. ellátja a földforgalmi törvényben foglalt földhasználati szerződésekre vonatkozó 
hatósági jóváhagyással kapcsolatos feladatokat, törvénysértés esetén intézkedéseket 
foganatosít;  

n. lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 
o. végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat. 
 

(3)  A Földhivatali Osztály az egyéb feladatai tekintetében különösen: 
a. végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat,  
b. a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-

nyilvántartás részeiről; 
c. ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással 

kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat.  
d. az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztállyal együttműködve ellenőrzi a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; 

e. a megszűnt földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 
földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 

f. ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére 
tételével kapcsolatos feladatokat; 
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g. átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat 
és azokat jelenti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály felé; 

h. közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét 
biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében; 

i. ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések 
igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

j. ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
k. a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos 
kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat 
szolgáltatás biztosításáért; 

l. folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési 
munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

m. a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári 
feladatokat; 

n. illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági 
feladataiban, részt vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi 
és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály irányítása mellett részt vesz az új 
térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; 

o. ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében 
elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

p. a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként 
helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást 
kezdeményez; 

q. elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
r. az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- 

és térképtárat működtet; 
s. a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

t. illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének 
növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása 
érdekében a szükséges intézkedéseket; 

u. ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint 
a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló 
beadványokkal kapcsolatos feladatokat; 

v. intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

w. a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

x. a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a 
földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

y. határszemle ellenőrzéseket folytat, amelyről minden évben írásban beszámolót készít 
és azt felterjeszti az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynak; 

z. lefolytatja a tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárást. 
aa. ellátja a biztonsági okmány szolgáltatással kapcsolatos feladatait, az okmányok 

jogszerű felhasználása és kezelése tárgyában a felhasználók  körében ellenőrzést 
végez;  
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bb. ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, 
jogszabálysértés esetén alkalmazza a törvényben meghatározott szankciókat; 

cc. teljesíti a vonatkozó jogszabályok és jogi szabályozók által előírt adatszolgáltatási 
kötelezettségét; 

dd. ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos feladatait; 
ee. ellátja az őstermelői igazolvány ellenőrzésével kapcsolatos feladatait; 
ff. ellátja a mezőőri őrszolgálat nyilvántartásával kapcsolatos feladatait. 

 
14. § 

 (1) A Foglalkoztatási Osztály ügyfélszolgálati és ellátási feladatai tekintetében: 
 

(1a) Koordinációs feladatai tekintetében:  
a. ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 
b. feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási 
feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Foglalkoztatási 
Főosztály felé; 

c. vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat; 
d. a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi; 
e. kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, települési 

önkormányzatokkal; 
f. kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat; 
g. szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
h. megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe 

tartozó tájékoztatáskéréseket; 
i. kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel; 
j. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 

megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának 
feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására jogosult 
szervezeti egységét közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, 
elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés). 

 
(1b) A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében: 

a. fogadja és továbbítja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére a 
foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket; 

b. munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a 
munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 
országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 
ország területére; 

c. ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel kapcsolatos 
feladatokat. 
 

(1c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
a. ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, 

törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti 
álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított 
álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Számfejtési ütemterv 
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alapján elvégzi a megállapított járadék, segély, költségtérítés pénzügyi feladását az Integrált 
Rendszerben; 

b. szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi; 

c. az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály az ügy 
összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon 
eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály számára; 

d. a benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és átadja a méltányossági jogkört 
gyakorló hivatalvezető által történő döntéshozatal céljából; 

e. ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy 
fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat; 

f. elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 
217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

g. ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását; 
h. belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 
i. ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat; 
j. nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket; 
k. ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren 

történő közzétételével kapcsolatos feladatokat. 
 
(1d) Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

a. a Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 

b. ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, az uniós munkavállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik az uniós 
munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 
egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti - nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

c. harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával 
kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, valamint magyarországi 
munkavállalásának engedélyezésére irányuló eljárásokban a közvetítői nyilatkozat 
előkészítéséhez szükséges feladatokat ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot. 

 
(1e) Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

a. munkaközvetítést végez; 
b. ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 

feladatokat; 
c. fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 
d. folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a 
foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat; 

e. a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására; 
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f. információt nyújt, tanácsadást végez; 
g. az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
h. kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és kirendeltségi értékelést készít 
(negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít; 

i. közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 
j. közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

 
(1f) Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

a. ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

b. munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
c. fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
d. információt nyújt, tanácsadást végez; 
e. az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
f. kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 
g. feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
h. működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist; 
i. együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 
 
(2) A Foglalkoztatási Osztály munkaerő-piaci és pénzügyi feladatai tekintetében:  
 
(2a) Koordinációs feladatai tekintetében:  

a. feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási 
feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Foglalkoztatási 
Főosztály részére; 

b. vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat; 
c. a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi; 
d. segíti a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályának 

program-tervező munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, ahhoz 
szükséges szakmai információkat; 

e. kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat; 
f. szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít; 
g. megválaszolja az ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó 

tájékoztatáskéréseket; 
h. kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel; 
i. ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 

együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat; 
j. működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket; 
k. a munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést készít 

(negyedéves, éves prognózisok); 
l. partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít. 

 
(2b) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

a. ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos 
hatósági feladatokat. (döntésekről szóló értesítő levelek, a támogatások elutasításával 
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kapcsolatos dokumentumok, a támogatások megállapítására, módosítására vonatkozó 
hatósági szerződések megkötése); 

b. ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés 
és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat; 

c. ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat; 
d. a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi 

rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a Foglalkoztatási Osztály 
együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló 
munkaerőpiaci információkról; 

e. az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály az ügy 
összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon 
eljáró Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály számára; 

f. a benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és átadja a méltányossági jogkört 
gyakorló hivatalvezető által történő döntéshozatal céljából; 

g. ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását; 
h. munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

i. ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat; 

j. Illetékességi területén ellátja a foglalkoztatók harmadik országbeli állampolgárok 
engedélymentes foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos igazolás kiadására és 
nyilvántartás vezetésére vonatkozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

 
(2c) Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

a. ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

b. közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában; 

c. ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

d. ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó pénzügyi 
feladatokat; 

e. át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 
hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében; 

f. ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a 
kérelemben foglalt adatok valódiságát; 

g. jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a feladatkörébe tartozó 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan; 

h. az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 
kapcsolatos hatósági feladatokat; 

i. dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról; 
j. kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 
k. szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak 

teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti 
teljesítését; 

l. működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist; 
m. rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a 

közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 
rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról.  
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(3) A Foglalkoztatási Osztály Európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 
 
Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében:  
 
(3a) A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a. A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást 
előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges 
szolgáltatásokba irányítja. 

b. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c. Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja. 
d. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatókkal. 
e. Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket 

folyamatosan nyomon követi, motiválja. 
f. A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket 

folyamatosan feltárja. 
g. Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi. 
h. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  
i. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
j. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

k. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
m. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
 
(3b) A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a. A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 
feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 
vonásában. 

d. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
e. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
f. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a 

monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 
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g. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

h. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
i. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

j. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
k. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
(3c) A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a. A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges 
tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, 
az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b. A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó megállapodásokat, 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c. A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. 
d. A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart és 

együttműködik. 
e. Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek utalását 

kezdeményezi. 
f. A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.  
g. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal. 
h. A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges bizonylatokat 

elkészíti, majd a központ felé továbbítja. 
i. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
j. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
k. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
(3d) A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 
képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a. A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a 
kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja. 

b. A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és 
nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az 
elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és 
visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 

c. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel. 
d. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a 

monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat 
vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

e. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

f. A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz kapcsolódó 
dokumentációt. 
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g. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 
helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

h. A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket képzéshez 
kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti. 

i. Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és egyéb 
munkáltatók tekintetében egyaránt. 

j. Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program sikeres 
megvalósítása érdekében. 

 
(3e) A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések és a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00006 helyi foglalkoztatási 
együttműködések programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében: 
 

a. A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a 
szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, nyilvántartási 
feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja. 

b. A programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó 
hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését 
folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását 
kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c. Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba 
vonásában. 

d. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal. 
e. Együttműködik a járási és megyei szintű paktumirodával, a konzorciumi partnerek munkaerő-

piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival. 
f. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a 

munkahelyeket folyamatosan feltárja. 
g. A fenti programokba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programokba 

bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a 
módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi. 

h. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.  

i. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez. 
j. A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a 

helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget 
biztosít. 

k. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
l. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni. 
m. Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni. 

 
(3f) A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály felkérése alapján közreműködik az Uniós 
forrásból   finanszírozott egyéb projektek megvalósításában. 

  
15.§ 

A járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, ügyintézői és ügykezelői feladatkörének részletes 
meghatározását jelen ügyrend II. Fejezetének 1. címében foglaltakon felül a munkaköri leírások 
tartalmazzák. 

 
IV. Fejezet 

A Szeghalmi Járási Hivatal m űködési rendje 
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1. Cím 

A munkáltatói jogkör gyakorlása 
 

16. § 

(1) A Szeghalmi Járási Hivatal vezetőjét a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki és 
menti fel. A Hivatalvezető felett - a kinevezés és a felmentés kivételével - a munkáltatói jogokat a 
kormánymegbízott gyakorolja. A Hivatalvezető-helyettest a Hivatalvezető javaslatára a 
kormánymegbízott nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát. A Hivatalvezető-helyettes felett - a 
kinevezés, a jogviszony-megszüntetés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi 
büntetés kiszabása kivételével - a munkáltatói jogokat a Hivatalvezető gyakorolja. 

 
(2) A Szeghalmi Járási Hivatal állami tisztviselői, valamint munkavállalói feletti munkáltatói 

joggyakorlás rendjére, besorolásaira egyebekben a Khtv., az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi 
LII. törvény ( továbbiakban: Áttv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
(3)  Kiemelt munkáltatói jogkörök: 

a. Kinevezés, munkaszerződés megkötése, munkakör meghatározása, kinevezés 
módosítása 

b. Állami szolgálati jogviszony, munkaviszony megszüntetése 
c. Illetmény, munkabér megállapítása 
d. Helyettesítés elrendelése, javaslattétel a helyettesítési díj mértékére 
e. Rendkívüli munkavégzés elrendelésének engedélyezése 
f. További jogviszony létesítése  
g. Fizetés nélküli szabadság engedélyezése 
h. Fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása 
i. Összeférhetetlenség elbírálása 
j. Vezetői tevékenység ellenőrzése 
k. Szakmai minősítés (Áttv. szerint) 
l. Az általános munkarendtől való eltérés engedélyezése 
m. Teljesítmény-követelmény megállapítása és teljesítmény-értékelés 
n. Munkaköri leírás meghatározása, folyamatos aktualizálása 
o. Munkavégzési feladatok kijelölése 
p. Szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete 
q. Rendkívüli munkavégzés kezdeményezése 
r. Szabadság kiadása 
s. Javaslat anyagi, erkölcsi elismerésre 
t. Javaslat szociális juttatásra 
u. Saját gépjármű hivatali célú eseti használata 

 
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlása: 

a. A Szeghalmi Járási Hivatal foglalkoztatottjaival kapcsolatosan, a Hivatalvezető 
kivételével a munkáltatói jogokat a Hivatalvezető gyakorolja.  

b. A járási hivatal vezetője a Szeghalmi Járási Hivatal foglalkoztatottjának kinevezni 
javasolt személyről tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel 
szemben a tájékoztatást követő 15 napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy 
a Szeghalmi Járási Hivatal foglalkoztatottjának nem nevezhető ki. 

c. A Hivatalvezető az (5) bekezdés d. és e. pontjában foglalt kivételekkel a munkáltatói 
jogokat a maga számára fenntartja, azokat a foglalkoztatottak tekintetében az 
illetékes szervezeti egység vezető közreműködésével, javaslatának, véleményének 
meghallgatásával gyakorolja. 
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d. A Szeghalmi Járási Hivatal foglalkoztatottjai tekintetében az i, j, l, valamint a q-u. 
pontok szerinti munkáltató jogokat - az illetékes szervezeti egység vezető 
közreműködésével, javaslatának, véleményének meghallgatásával - a hivatalvezető-
helyettes is gyakorolhatja. 

e. A Szeghalmi Járási Hivatal osztályvezetői az osztály foglalkoztatottjai tekintetében az 
és n-t. pontok szerinti munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben gyakorolják.  

 
 
 

2. Cím 
Fegyelmi, kártérítési felel ősségi jogkör gyakorlása 

 
17. § 

(1) A fegyelmi jogkör gyakorlására az állami szolgálati jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek 
vétkes megszegése esetén kerül sor.  

 
(2) A Szeghalmi Járási Hivatal állami tisztviselői, állami ügykezelői felett a fegyelmi jogkör gyakorlója 

a Hivatalvezető, az eljárás megindítására javaslatot a szervezeti egységek vezetői is tehetnek.  
 

(3) A fegyelmi eljárás során az Áttv. és a Kttv. rendelkezései szerint kell eljárni. A kártérítési 
felelősség megállapítására az állami tisztviselők és állami ügykezelők esetében az Áttv. és a Kttv., 
munkavállalók esetében az Mt., egyéb jogviszonyban a Polgári Törvénykönyv, vagy a 
jogviszonyra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 
3. Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti egységeinek m unkarendje 
 

18. § 

A Szeghalmi Járási Hivatal munkarendjére, a munkahelyről munkaidőben történő eltávozásra, 
valamint a munkaidő nyilvántartására a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
4. Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 
 

19. § 

(1) A Szeghalmi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjét szervezeti egységenként a 2. függelék 
tartalmazza.  
 

(2) A Kormányablak Osztályhoz tartozó települési ügysegédek ügyfélfogadási helyét és időpontját a 
3. függelék tartalmazza.  
 

(3) A Szeghalmi Járási Hivatal Hivatalvezetőjére, hivatalvezető-helyettesére és osztályvezetőire a 
járási hivatal jelen Ügyrend 2. függeléke szerinti ügyfélfogadási rend nem vonatkozik, a nevezett 
vezetők – előzetes egyeztetés alapján - munkaidejükben fogadják ügyfeleiket, partnereiket, 
vendégeiket. 
 

(4) A Hivatalvezető gondoskodik arról, hogy az országgyűlési képviselők, az önkormányzati 
képviselők és tisztségviselők, jegyzők, aljegyzők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek 
vezetői, állami tisztviselői/ állami tisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazottai, illetve a 
Hivatalvezető, Hivatalvezető-helyettes, osztályvezetők által feljogosított személyek soron kívül, 
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illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalvezetőt és a Szeghalmi Járási Hivatal 
szervezeti egységeinek vezetőit. 

 
5. Cím 

Az ügyintézés, munkavégzés általános szabályai 
 

20. § 

(1) A Szeghalmi Járási Hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, az SzMSz, az Ügyrend, továbbá a belső szabályzatok, vezetői 
utasítások határozzák meg. 

 
(2) A Szeghalmi Járási Hivatal vezető beosztású állami tisztviselői a vezetésük alatt álló szervezeti 

egységek állami tisztviselőit utasíthatják. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út 

megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt 
akadályoztatott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. 
Ennek megtörténtét vagy amennyiben erre nincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell 
tüntetni és az ügyiratot haladéktalanul más illetékes felettes vezetőhöz kell eljuttatni.  

 
(4) Az utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető irányítása alá nem tartozó szervezeti egység 

állami tisztviselőjének hatósági feladatai ellátására. 
 
 

6. Cím 
Az ügyiratkezelés, nyilvántartás rendje 

 
21. § 

(1) A szignált iratot az ügyvitellel megbízott állami tisztviselő az ügyintéző részére – elintézés 
céljából – az ügy iratait érkeztetési szám, tárgy és az átvétel időpontjának feltüntetésével, adja át 
még az érkeztetés napján. Ügyvitellel megbízott állami tisztviselő hiányában az ügyirat 
érkeztetését és iktatását az ügyintéző végzi. 
 

(2) Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 
másolat készítését, az ügyfél, illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja. A betekintés vagy másolat készítése esetén, az 
ügyiraton fel kell jegyezni a betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 

 
(3) Közvetlenül a Hivatalban történő iratbenyújtás (személyesen, faxon, e-mailen) esetén az 

ügyvitellel megbízott állami tisztviselő, ennek hiányában az ügyintéző gondoskodik annak 
érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, esetleges személyre szóló 
továbbításáról. 
 

(4) A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni. A fontos, vagy nehezen 
pótolható iratokat és azokat a kiadmányokat, amelyeknek a címzetthez való eljuttatása különösen 
fontos, illetve azon iratokat, amelyek átvételének időpontjához joghatás fűződik – különös 
tekintettel a döntésekre és peres iratokra, valamint határidő kitűzést tartalmazó megkeresésekre – 
tértivevénnyel ellátott levélben kell küldeni. 

 
(5) Az ügyiratok kezelési rendjét külön szabályzat tartalmazza. 
 

V. Fejezet 
A helyettesítés szabályai 
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22. § 

(1) A Hivatalvezető általános helyettesítését – távolléte vagy akadályoztatása esetén – a 
Hivatalvezető-helyettes látja el. 

 
(2) A Hivatalvezetőt és a Hivatalvezető-helyettest együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője, a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztályvezető távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Földhivatali Osztály vezetője, előzőek 
együttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Foglalkoztatási Osztály vezetője helyettesíti. 

 
(3) Az osztályvezető helyettesítését távolléte, illetve akadályoztatása esetén az a kijelölt munkatárs 

látja el, akiknek munkaköri leírása az osztályvezető helyettesítésére szóló feladatot tartalmazza. 
 
(4) Az állami tisztviselők, állami ügykezelők és munkavállalók a munkaköri leírásukban 

meghatározottak szerint helyettesítik egymást. A Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti egységein 
belül a helyettesítés rendjének kialakítása a szervezeti egység vezető kötelessége, aki az eseti 
helyettesítést szóban is elrendelheti. A helyettesítést elrendelő vezetőnek minden helyettesítési 
feladat megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a helyettesítéssel megbízott munkatárs 
rendelkezzen a feladatok ellátásához szükséges átfogó kompetenciával, végzettséggel. 

 
(5) A helyettesítő munkatárs a helyettesített ügyintéző, ügykezelő valamennyi jogkörével 

felruházható, de meghatározott esetekben jogköre korlátozható. Ebben az esetben az át nem 
ruházott jogokat a helyettesített munkatárs közvetlen felettese gyakorolja. 

 
(6) A helyettesítés alkalmával a helyettesítést ellátó személy a felelős mindazon jogok gyakorlásáért, 

kötelezettségek teljesítésért, vonatkozó munkaköri feladatok ellátásáért, amelyek vonatkozásában 
a helyettesített személy jogosult vagy kötelezett. A helyettesítést ellátó személy gyakorolja a 
helyettesített személy nevében annak kiadmányozási jogát. A helyettesítés időtartama alatt a 
helyettesítést ellátó személy a felelős az általa helyettesítőként megtett intézkedésekért, valamint 
a szükséges intézkedések elmulasztásáért. 

 
(7) A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett 

intézkedésekről, eljárásokról, valamint a kiadmányozott döntésekről a helyettesítő köteles a 
helyettesített állami tisztviselőt (vezetőt, ügyintézőt) tájékoztatni. 

 
(8) A helyettesítés személyi szabályait egyebekben a Szeghalmi Járási Hivatal állami tisztviselőinek 

munkaköri leírásai részletezik. 
 

VI. Fejezet 
A kapcsolattartás és együttm űködés rendje 

 
1. Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatal képviselete 
 

23. § 

(1) A Szeghalmi Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalt a Hivatalvezető 
képviseli. A Hivatalvezető akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a helyettesítésre 
vonatkozó szabályok az irányadóak. 
 

(2) A minisztériumokkal, a központi hivatalokkal, kormányhivatalokkal, az önkormányzatokkal, a 
versenyszféra képviselőivel és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a Szeghalmi 
Járási Hivatalt a Hivatalvezető képviseli. 
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(3) A Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti egységei által ellátott szakterületeket érintő kérdésekben az 
erre, a Hivatalvezető által felhatalmazott osztályvezető, illetve állami tisztviselő képviseli. 

 
2. Cím 

A Szeghalmi Járási Hivatalon belüli kapcsolattarás rendje 
 

24. § 

(1) A Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti egységei tevékenységük során horizontális 
együttműködésre kötelezettek, a Szeghalmi Járási Hivatal a több szervezeti egységet érintő 
feladatok végrehajtása esetén is biztosítja a hatékony és szakszerű munkavégzést, ennek 
érdekében az érintett szervezeti egységek vezetőivel folyamatosan kapcsolatot tart és 
együttműködik a feladat egységes szakmai szempontok szerinti megvalósításában. 

 
(2) A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő ügyekben az érdekeltek egymást 

folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért az a szervezeti 
egység vezetője a felelős, amelynek a feladat elvégzése jelen Ügyrend értelmében fő szakmai 
feladatkörébe tartozik. 

 
(3) A járási hivatalvezető a Szeghalmi Járási Hivatal szervezeti egységeinek vagy a különböző 

szervezeti egységekben dolgozó állami tisztviselők együttműködését igénylő feladatok elvégzése 
érdekében – munkacsoport létrehozása útján - csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos 
munkavégzés során az állami tisztviselőket kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség 
terheli. 

 
(4) A Hivatalvezető az osztályvezetők részvételével hetente legalább egy alkalommal vezetői-, illetve 

szükség esetén összmunkavállalói értekezletet tart. Az osztályvezetők és a foglalkoztatottak 
egyebekben folyamatosan kapcsolatot tartanak fent a Szeghalmi Járási Hivatal működésének 
folyamatos biztosítása céljából. 

 
(5) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők csoportos-megbeszélést, továbbá 

egyedi, eseti megbeszéléseket tarthatnak. 
 
(6) A Hivatalvezető folyamatos kapcsolatot tart fent és együttműködik a járási hivatal működésének 

biztosítása során a Kormányhivatallal, a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel, 
továbbá más hivatalokkal, hatóságokkal és szervezetekkel történő kapcsolattartás, 
együttműködés és munkavégzés során is a Hivatalvezető képviseli a járási hivatalt.  

 
 

3. Cím 
Munkaértekezletek, egyéb tájékoztatási és döntés-el őkészítő fórumok 

 
25. § 

(1) Járási hivatalvezetői értekezlet: a vezetői értekezleten a Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, 
az osztályvezetők, illetve a Hivatalvezető által meghívottak vesznek részt. A vezetői értekezletet 
a Hivatalvezető hívja össze, az értekezleten tárgyaltakról emlékeztető és feladatemlékeztető 
készül.  A feladatemlékeztető formáját az Ügyrend 4. függeléke tartalmazza. 

 
(2) Összmunkavállalói értekezlet: az összmunkavállalói értekezleten a Hivatalvezető, hivatalvezető-

helyettes, az osztályvezetők, a foglalkoztatottak, illetve a Hivatalvezető által esetileg meghívott 
harmadik személyek vesznek részt. Az értekezletet a Hivatalvezető hívja össze.   
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(3) Munkacsoport: a járási hivatalvezető, a járási hivatal több szervezeti egysége feladatkörét érintő 
eseti feladat elvégzésére hivatalvezetői utasítással - a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait 
és működésének időtartamát megjelölve - munkacsoportot hozhat létre. 
 

(4) Csoportmegbeszélés: a csoportmegbeszélésen az adott szervezeti egység vezetője és az általa 
meghívott foglalkoztatottak vesznek részt; a munkacsoport megbeszélésen a Hivatalvezető, a 
hivatalvezető-helyettes és más szervezeti egységek vezetői részt vehetnek. A 
csoportmegbeszélést a szervezeti egység vezetője hívja össze. 

 
 
 

VII. Fejezet 
A vezetői ellen őrzés 

 
 

26.§ 

(1) A kiadmányozási jog jogosultja valamennyi irat kiadmányozása előtt köteles az iratot ellenőrizni. 
 

(2) Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők betartására és a szakmai 
jogszabályok rendelkezéseinek betartására. 
 

(3) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, illetve az osztályvezetők kötelesek a hatáskörükbe 
tartozó nem általuk kiadmányozott iratok rendszeres, mintavétel-szerű ellenőrzésére. 
 

(4) A Hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők a Hivatalvezető által kiadott éves 
ellenőrzési terv és ellenőrzésekre vonatkozó vezetői utasítás szerint előzetesen kijelölt és eseti 
ellenőrzést is végezhetnek. 
 

(5) A Hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes bármely szervezeti egységben keletkezett iratot 
bekérhet a (3) és (4) pontok szerinti ellenőrzés céljából. 
 

(6) Amennyiben a Szeghalmi Járási Hivatal foglalkoztatottai tekintetében az ellenőrzés során további 
intézkedést igénylő szabályszegés állapítható meg, akkor szervezeti egységek vezetői a 
Hivatalvezető felé javaslatot tesznek ezek megtételére. 
 

(7) A szervezeti egységek vezetői az iratok irattárba helyezése engedélyezésekor az ügyviteli 
szabályok betartásával köteles eljárni, így köteles áttekinteni, hogy az iratban minden elintézésre 
került-e, további teendő megtételére nincs-e szükség. 
 

(8) Egyebekben a Szeghalmi Járási Hivatal működése és feladatellátása irányításának, 
felügyeletének ellátása során folyamatos vezetői ellenőrzést biztosít, melynek ellátása során a 
vonatkozó előírásokat az SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a vezetők munkaköri leírása 
tartalmazza. 

 
  

  

  

 Détárné Molnár Andrea 

                                                                                              hivatalvezető 

 



1. függelék 

SZERVEZETI ORGANOGRAM 
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AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
2. függelék 

SZEGHALMI I JÁRÁSI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGE  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
Szeghalmi Kormányablak 

5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4. 
7.00-17.00 8.00-15.00 8.00-12.00 8.00-18.00 8.00-12.00 

Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
Vésztői Kormányablak 

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62. 
 

7.00-17.00 13.00-16.00 8.00-11.00 8.00-18.00 8.00-12.00 

 
Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

Füzesgyarmati Kormányablak 
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

 

7.00-17.00 8.00-11.00 13.00-16.00 8.00-18.00 8.00-12.00 

Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi  Osztály 

(hatósági terület) 
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4.  

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62. 

8.00-12.00 
12.30-16.00 

8.00-12.00 
 

8.00-12.00 
 

8.00-12.00 
12.30-16.00 

8.00-12.00 
 

Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 
(gyámügyi terület) 

5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4.  
 

8.00-12.00 
12.30-16.00 

8.00-12.00 
12.30-16.00 

8.00-12.00 
12.30-16.00 

8.00-12.00 
12.30-16.00 

8.00-12.00 
 

Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi  Osztály 
(gyámügyi terület) 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62. 

   
8.00-12.00 
12.30-16.00 
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Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4. 

8.00-12.00 
13.00-15.00 8.00-12.00 

8.00-12.00 
13.00-15.00. 8.00-12.00 8.00-12.00 

Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztály  
Kihelyezett Ügyfélszolgálati Pont  

5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62. 
- - -  13.30-15.30 - 

Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
5520 Szeghalom, Bocskai u. 8. 

8.00-12.00 
13.00-15.00 

8.00-12.00 
8.00-12.00 
13.00-15.00 

8.00-12.00 8.00-12.00 
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3. függelék 

 
 

A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA 
 
 
 
 

SZEGHALMI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDEI HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Bucsai Ügysegéd 

5527 Bucsa, Kossuth tér 6.  
Bucsa Község Polgármesteri Hivatala 

- - - - 
páros hét 

9.00-11.00 

Körösladányi Ügysegéd 

5516 Körösladány, Dózsa György út 2. 
Körösladány Város Polgármesteri Hivatala 

 - - 13.00-16.00 - - 

Kertészszigeti Ügysegéd 

5526 Kertészsziget Kossuth u. 1. 
Kertészsziget Község Polgármesteri Hivatala 

- - - - 
páros hét 

11.00-12.00 

Körösújfalui Ügysegéd 

5536 Körösújfalu, Fő u. 14.  
Körösújfalu Község Polgármesteri Hivatala 

- - - - 
páratlan hét 

9.00-11.00 

 
 
 
 

 
 



 29

4. függelék 

 
 

FELADATEMLÉKEZTET Ő 
 
 

 SZEGHALMI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐI ÉRTEKEZLET  

 AKTUÁLIS FELADATOK  

     

SORSZÁM FELADAT MEGNEVEZÉSE  FELELŐS(ÖK) HATÁRIDŐ TELJESÜLÉS  

1.         

2.          

3.          

4.          

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

          

          

 
 

 
 



MEGISMERÉSI ZÁRADÉK  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Ügyrendjét, annak rendelkezéseit 

megismertem, tudomásul vettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és 

munkaköröm ellátása során betartom, szervezeti egységem munkatársaival megismertetem, 

betartatom és betartását ellenőrzöm: 

 

NÉV, BEOSZTÁS 
MEGISMERÉS ÉS TUDOMÁSUL 

VÉTEL DÁTUMA  
ALÁÍRÁS  

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Függelék 

a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyrendjéhez 

 
 
 
 
 
 
 

A Kormányhivatalon belül felmerülő szakkérdések táblázata 
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A B C D E F 

SORSZÁM MEGKERESŐ SZERV, SZERVEZETI 
EGYSÉG 

SZAKKÉRDÉS TÁRGYÁNAK PONTOS 
MEGJELÖLÉSE  

JOGSZABÁLYHELY PONTOS MEGJELÖLÉSE  

(§., BEKEZDÉS , MELLÉKLET , PONT, STB.) 

SZAKKÉRDÉSBEN ELJÁRÓ SZERVEZETI 
EGYSÉG SZMSZ SZERINTI 

MEGNEVEZÉSE 

IRATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDJA ÉS 
ANNAK INDOKA  

1. BÉMKH Járási Hivatal 
 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály / 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

Cirkuszi menazséria létesítése és 
működtetése engedélyezése eljárásában 
annak elbírálása, hogy az állandó 
menazséria és az állattartás 
körülményei megfelelnek-e az 
állatvédelmi és a járványügyi 
követelményeknek  

A cirkuszi menazséria létesítése és 
működtetése engedélyezésének, valamint 
fenntartásának részletes szabályairól szóló 
222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § 
(3) bekezdés a) pontja 

BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: a járásoknak a 
főosztálytól való eltérő távolsága és 
eltérő technikai felszereltsége) 

2. BÉMKH Járási Hivatal 
 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

Cirkuszi menazséria létesítése és 
működtetése engedélyezése eljárásában 
annak elbírálása, hogy a tevékenység a 
természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e, továbbá a 
nemzetközi természetvédelmi 
egyezmények hatálya alá tartozó 
állatok jogszerű eredetének ellenőrzése 
céljából 

A cirkuszi menazséria létesítése és 
működtetése engedélyezésének, valamint 
fenntartásának részletes szabályairól szóló 
222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § 
(3) bekezdés b)-c) pontja 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői 

Osztály 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: a járásoknak a 
főosztálytól való eltérő távolsága és 
eltérő technikai felszereltsége) 

3. BÉMKH Járási Hivatal 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

Egészségkárosodott személy 
egészségkárosodása mértékének, az 
egészségkárosodás felülvizsgálatának 
szükségességének, valamint a 
felülvizsgálat szükségessége esetén 
annak időpontjának szakkérdésként 
történő vizsgálata 

A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 33. § (1b) 
bekezdés  

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztály 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: a járásoknak a 
főosztálytól való eltérő távolsága és 
eltérő technikai felszereltsége) 

4. BÉMKH Járási Hivatal 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

Havi rendszeres gyógyító ellátás iránti 
szükséglet szakmai 
megalapozottságának és a rendszeres 
gyógyító ellátások havi költségének 
szakkérdésként történő vizsgálata 

A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 50/A. § (4) 
bekezdése 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztály 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: a járásoknak a 
főosztálytól való eltérő távolsága és 
eltérő technikai felszereltsége) 
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5. BÉMKH Járási Hivatal 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

Annak szakkérdésként történő 
vizsgálata, hogy az ápolt súlyosan 
fogyatékos vagy tartósan beteg 

A pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 
27.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés a) 
pontja  

BÉMKH Népegészségügyi 
Főosztály 

VAGY 

az illetékes járási hivatal 
népegészségügyi osztálya 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: a járásoknak a 
főosztálytól/ osztálytól való eltérő 
távolsága és eltérő technikai 
felszereltsége) 

6. BÉMKH Járási Hivatal 
 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

 

Járdaépítés ügytípusban: A termőföld 
mennyiségi védelme követelményei 
kérdésében 

A közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII.2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. 
pont 1. alpontja 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Agrárügyi Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

KÉR 

7. BÉMKH Járási Hivatal 
 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

 

Járdaépítés ügytípusban: A termőföld 
minőségi védelme 

A közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016 
(XII.2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. 
pont 2. alpontja 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

KÉR 

8. BÉMKH Járási Hivatal 
 

Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 

 

Járdaépítés ügytípusban: Minden 
esetben annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi követelményeknek, 
valamint a tájvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e. 
Az adott tevékenység megfelel-e az 
elérhető legjobb technika alapján 
meghatározott levegőtisztaság-védelmi 
követelményeknek és előírásoknak, 
valamint a levegő minőségére 
vonatkozó előírásoknak. 
 Az engedélyezési tervdokumentáció és 
a létesítmény zajkibocsátása kielégíti-e 
a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeit. 
Az építésnél az építési és a bontási 
hulladékok kezelése, valamint a 
hulladékok felhasználása megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási 

A közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016 
(XII.2.)  Korm. rendelet 1. melléklet 2. 
pont 5. alpontja 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői 

Osztály 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: eltérő távolság 
és technikai felszereltség) 

 



3 

követelményeknek. 

9. BÉMKH Járási Hivatal 
Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály 
 

Járdaépítés ügytípusban: Annak 
elbírálása kérdésében, hogy a 
tevékenység alapján jelentős 
környezeti hatások feltételezhetők-e 

A közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016 
(XII.2.)  Korm. rendelet 24. § (2) 
bekezdése, valamint 1. melléklet 2. pont 5. 
alpontja 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői 

Osztály 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: eltérő távolság 
és technikai felszereltség) 

 

10. BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály 

Az állatkísérlet során felhasznált állat 
kihelyezésre vonatkozó akcióterv 
jóváhagyása iránti eljárásban annak 
vizsgálata, hogy a tevékenység a 
természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós jogi 
követelményeknek az akciótervben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 
 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 
67. § 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői 

Osztály 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: eltérő távolság 
és technikai felszereltség) 

 

11. BÉMKH Járási Hivatala 

Kormányablak Osztály 

Közlekedőképesség minősítése A mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványáról szóló 218/2003. 
(XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban 
PARKIG rendelet) 3. § (3) bekezdése és a 
megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaival kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 327/2011.(XII.29.) 
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztály 

Hivatali kapun vagy KÉR-en 
keresztül, vagy személyesen, vagy 
postai úton (indoka: a járásoknak a 
főosztálytól való eltérő távolsága és 
eltérő technikai felszereltsége) 

 

12. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály / 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

 

A termőföld minőségi védelmére 
vonatkozó jogszabályi követelmények 
érvényre juttatása építési, összevont, az 
engedély hatályának meghosszabbítási, 
és fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban. 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Engr.) 11/A § (1) bekezdés 
és 6. melléklet III. táblázat 2. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Agrárügyi Főosztály 
 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

Építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárást támogató elektronikus 
dokumentációs rendszeren (a 
továbbiakban: ÉTDR) keresztül a 
hatékonyabb ügyintézés érdekében 

13. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály / 

 

Állatrakodó, állattartó és forgalmazó 
rendeltetésű építmény, önálló 
rendeltetési egységet tartalmazó 
építmény, építményrész esetén 
vizsgálandó szakkérdés: a nemzeti és 
közösségi jogi, a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 3. pont 

BÉMKH engedéllyel érintett 
ingatlan helye szerint illetékes 

járási hivatalának élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi 

osztálya 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 
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BÉMKH 
Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi előírásoknak, az 
állategészségügyi szabályoknak és 
állatjóléti követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata építési, 
összevont (építési engedélyezési 
szakaszában), az engedély hatályának 
meghosszabbítási, használatbavételi, 
fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban 
 

14. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály / 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Állatklinika, állatkórház, állatorvosi 
rendelő, laboratórium, országos, illetve 
nemzetközi részvétellel tartott 
állatkiállítás, állatbemutató, 
állatverseny, állatkert, vadaspark, 
kegyeleti állattemető hullaégetője, 
állatitetem-hulladékgyűjtő, a nem 
emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre és származtatott 
termékekre vonatkozó egészségügyi 
szabályok megállapításáról, valamint 
az 1774/2002/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 
21-i 1069/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 24. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, az I. 
táblázat A:4 mezőjébe nem tartozó, 
engedélyköteles létesítmények gyűjtő-
átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, 
élelmiszer-előállító és -forgalmazó, 
illetve tároló, takarmány-előállító, 
mesterséges megtermékenyítő, 
embrióátültető, baromfi- és halkeltető 
állomás, méhanyanevelő rendeltetésű 
építmény, önálló rendeltetési egységet 
tartalmazó építmény, építményrész 
esetén a nemzeti és uniós jogi 
élelmiszer-higiéniai 
követelményeknek, takarmányhigiéniai 
és más, a takarmányok előállítására, 
forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó 
követelményeknek, a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 4. pont 

BÉMKH engedéllyel érintett 
ingatlan helye szerint illetékes 

járási hivatalának élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi 

osztálya  

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 
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egészségügyi előírásoknak, az 
állategészségügyi szabályoknak és az 
állatjóléti követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata építési, 
összevont (építési engedélyezési 
szakaszában), az engedély hatályának 
meghosszabbítási, használatbavételi, 
fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban. 
 

15. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály / 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

A higiénés és egészségvédelmi, az 
ivóvíz minőségi, a települési szilárd és 
folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi 
vonatkozású követelményeknek való 
megfelelés; 
munkavégzés céljára szolgáló 
építmények esetében a kémiai 
biztonságra vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak való megfelelés; 
az egészségvédelem biztosítása az 
OTÉK-ban meghatározott egyes 
épületszerkezetek és helyiségek 
létesítési követelményeitől való 
eltéréshez hozzájárulás 
vizsgálata 
építési, összevont (építési 
engedélyezési szakaszában),az 
engedély hatályának meghosszabbítási, 
használatbavételi, fennmaradási, 
országos építési követelményektől való 
eltérési engedélyezési eljárásokban. 
 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 5. pont 

BÉMKH 
Népegészségügyi Főosztály / 

 
BÉMKH engedéllyel érintett 
ingatlan helye szerint illetékes 

járási hivatalának 
népegészségügyi osztálya 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

16. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Annak elbírálása, hogy az építési 
tevékenység - ide nem értve az 1. § (2) 
bekezdés d) pontja szerinti esetkört -, 
illetve az építményben folytatott 
tevékenység a természet és a táj 
védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-
e,építési, bontási, összevont, az 
engedély hatályának meghosszabbítási, 
használatbavételi,fennmaradási 
engedélyezési eljárásokban 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 6. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

 
Hatósági és Komplex 
Engedélyezési Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 
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17. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Annak elbírálása, hogy az építési 
tevékenység, illetve az építményben 
folytatott tevékenység a földtani közeg, 
védelmére vonatkozó 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e építési, 
összevont, az engedély hatályának 
meghosszabbítási, használatbavételi, 
fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 7. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

 
Hatósági és Komplex 
Engedélyezési Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

18. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Annak elbírálása, hogy milyen 
hulladék keletkezik és annak kezelése 
megfelel-e a hulladékgazdálkodási 
előírásoknak építési, bontási, 
összevont, az engedély hatályának 
meghosszabbítási, használatbavételi, 
fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban 
 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 8. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

 
Hatósági és Komplex 
Engedélyezési Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

19. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Annak elbírálása, hogy az építmény 
zajkibocsátása megfelel-e a környezeti 
zaj és rezgés elleni védelem 
követelményeinek építési, összevont 
(építési engedélyezési szakaszában), az 
engedély hatályának meghosszabbítási, 
használatbavételi, fennmaradási 
engedélyezési eljárásokban 
 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 9. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

 
Hatósági és Komplex 
Engedélyezési Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

20. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Annak elbírálása, hogy az építménybe 
tervezett tevékenység megfelel-e az 
elérhető legjobb technika alapján 
meghatározott levegővédelmi 
követelményeknek és előírásoknak 
építési, összevont (építési 
engedélyezési szakaszában), az 
engedély hatályának meghosszabbítási, 
használatbavételi, fennmaradási 
engedélyezési eljárásokban 
 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 10. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

 
Hatósági és Komplex 
Engedélyezési Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

21. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 

Annak elbírálása kérdésében, hogy a 
Khvr. 5. számú mellékletében foglalt 
követelmények alapján az építési 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 11. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 



7 

BÉMKH 
Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

tevékenység és az építményben 
folytatott tevékenység alapján jelentős 
környezeti hatások feltételezhetők-e 
építési, összevont, az engedély 
hatályának meghosszabbítási 
engedélyezési eljárás 
 

Természetvédelmi Főosztály 
 

Hatósági és Komplex 
Engedélyezési Osztály 

22. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Annak elbírálása, hogy az építmény, 
vagy ahhoz kapcsolódóan a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele a közúti forgalom 
biztonságára, a közút fejlesztési 
terveinek végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára gyakorolt 
hatása alapján engedélyezhető-e a 
kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett építési, 
összevont, az engedély hatályának 
meghosszabbítási, használatbavételi, 
fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban 
 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 14. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és 

Foglalkoztatási Főosztály 
 

Útügyi Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

23. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

A kulturális örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő nyilvántartott 
vagy védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyen  
- új épület építése,  
- a meglévő épület terepszint alatti 
vagy terepszintet is érintő bővítése, 
bontása esetén., annak elbírálása 
kérdésében, hogy az építési, bontási 
tevékenység a régészeti örökség 
védelme jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 
 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 15. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Hatósági Főosztály 
 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

24. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály / 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 

A biztonságos betegellátáshoz 
szükséges orvosszakmai és 
ápolásszakmai feltételek meglétének 
vizsgálatával, valamint az épület 
egyéb, önálló rendeltetési egységei 
higiénés, közegészségügyi járványügyi 
biztonsága megteremtésével 
kapcsolatos szakkérdések vizsgálata 
építési, összevont (építési 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 16. pont 

BÉMKH Népegészségügyi 
Főosztály / 

 
BÉMKH engedéllyel érintett 
ingatlan helye szerint illetékes 

járási hivatalának 
népegészségügyi osztálya 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 
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Építésügyi Osztály engedélyezési szakaszában), az 
engedély hatályának meghosszabbítási, 
használatbavételi, fennmaradási 
engedélyezési eljárásokban. 
 

25. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Annak elbírálása kérdésében, hogy az 
építési tevékenység a kulturális 
örökség vagy a világörökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e építési, 
bontási, összevont (elvi építési 
keretengedélyezési szakaszában), az 
engedély hatályának meghosszabbítási, 
használatbavételi, fennmaradási 
engedélyezési eljárásokban. 
 

Engr. 11/A § (1) bekezdés és 6. melléklet 
III. táblázat 17. pont 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Hatósági Főosztály 
 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

26. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

 

A termőföld mennyiségi védelmére 
vonatkozó jogszabályi követelmények 
érvényre juttatása 

Engr. 7. melléklet   BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Agrárügyi Főosztály 
 

Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

27. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Annak elbírálása, hogy a tervezett 
tevékenység milyen hatást gyakorol a 
környezeti elemekre, azok 
rendszereire, folyamataira, és e hatások 
következtében az érintett népesség 
társadalmi, gazdasági helyzetében 
milyen változások várhatók, valamint a 
tervezett tevékenység esetén a 
környezetszennyezés megelőzése, a 
környezet terhelésének csökkentése 
érdekében mi az elérhető legjobb 
technika. 
 

Engr. 7. melléklet   BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Hatósági és Komplex 
Engedélyezési Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

28. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

A terület régészeti érintettségének 
eldöntése kérdésében, a régészeti 
lelőhelyek jellegének, kiterjedésének, a 
veszélyeztető források és a megelőző 
feltárás mértékének meghatározása 
kérdésében, abban a szakkérdésben, 
hogy a tervezett feltárási tevékenység 

Engr. 7. melléklet   BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Hatósági Főosztály 
 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 
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az örökségvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e. 
 

29. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály / 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

 

A telekalakítás megfelel-e a 
telekalakítás sajátos szabályainak. 

Engr. 7. melléklet   BÉMKH 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály / 

 
BÉMKH engedéllyel érintett 
ingatlan helye szerint illetékes 
járási hivatalának földhivatali 

osztálya 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

30. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály / 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében meghatározott, a 
fővárosi és megyei kormányhivatal 
hatáskörébe tartozó szakkérdés. 

Engr. 7. melléklet   BÉMKH adott szakkérdés 
elbírálására hatáskörrel 
rendelkező főosztálya / 

 
BÉMKH engedéllyel érintett 
ingatlan helye szerint illetékes 

járási hivatalának adott 
szakkérdés elbírálására 

hatáskörrel rendelkező osztálya 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

31. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
BÉMKH 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály 

 

Annak elbírálása, hogy a 
környezetszennyezés megelőzése, a 
környezet terhelésének csökkentése 
érdekében mi az elérhető legjobb 
technika. 

Engr. 7. melléklet   BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Hatósági és Komplex 
Engedélyezési Osztály 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

32. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

 

Lásd a fent felsorolt, 312/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelethez kapcsolódó 
szakkérdések vizsgálatát 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 1/A § (1) bekezdés 
a) pontja alapján a kormány által 
rendeletben kijelölt hatósági ügyek 

A szakkérdés elbírálásában 
résztvevő szervezeti egység a 

kiemelt jelentőségűvé nyilvánító 
kormányrendeletben kerül 

meghatározásra 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 

33. BÉMKH Járási Hivatal 
Építésügyi Osztály/ 

 
Békéscsabai Járási Hivatal 

Lásd a fent felsorolt, 312/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelethez kapcsolódó 
szakkérdések vizsgálatát 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontja 

Lásd a fent felsorolt, 312/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelethez 
kapcsolódó szakkérdések 

vizsgálatánál megnevezett, az 

ÉTDR-en keresztül a hatékonyabb 
ügyintézés érdekében 
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Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

 

szerinti kizárási ügyek, illetékességi 
területen kívül kijelölés alapján 

ingatlan fekvése szerinti illetékes 
szervezeti egységeket 

34. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

A környezet- és település- 
egészségügyre, az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges hatások 
felmérésére, a felszín alatti vizek 
minőségét, egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, tényezők 
vizsgálatára, lakott területtől 
(lakóépülettől) számított 
védőtávolságok véleményezésére, a 
talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelmények 
érvényesítésére, az emberi használatra 
szolgáló felszíni vizek védelmére 
kiterjedően 
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. 
3. pontja (Az előzetes vizsgálati, a 
környezeti hatásvizsgálati, az egységes 
környezethasználati engedélyezési 
eljárásban, az összevont eljárásban, 
valamint a felülvizsgálati eljárásban) 

 
BÉMKH Népegészségügyi 
Főosztály Népegészségügyi 

Osztály 

Elektronikus úton FTP tárhelyre, 
Indoka: gyors ügyintézés és a 
kapcsolódó dokumentációk mérete 

35. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

Termőföld mennyiségi védelmének 
követelményei tekintetében. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 7. 
pontja 
 

BÉMKH Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály, 

 
BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földhivatali Osztály (több járási 
hivatalt érintő beadvány esetén) 

Hivatali kapun keresztül 

36. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és 
gyógyvízkészlet minőségét, 
egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények vizsgálata 

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 6. számú melléklet I. 2 
pontja 
(A felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendelet szerinti 
- a tényfeltárásra kötelezésre, 
- a tényfeltárási terv elfogadására, a 
tényfeltárási záródokumentáció 
elbírálására, 
- az „(E) egyedi szennyezettségi 
határérték” 
megállapítására, 
- a szennyezettséggel, károsodással 
kapcsolatos beavatkozás 
szükségességének megítélésére, 
- a beavatkozási terv elfogadására 
- a (D) kármentesítési célállapot határérték 
megállapítására, 
- a beavatkozás elégtelensége esetén annak 
folytatásáról, a további tényfeltárás 
elrendelésére, 
- a beavatkozási záródokumentáció 
elfogadásával való befejezésére, 

BÉMKH illetékes járási 
hivatalának népegészségügyi 

osztálya 

Elektronikus úton FTP tárhelyre, 
vagy közösen elérhető megfelelő 
méretű könyvtárba helyezve. 
Indoka: gyors ügyintézés és a 
kapcsolódó dokumentációk mérete 
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- a kármentesítési monitoring 
elrendelésére, 
- a kármentesítés befejezésére, 
- a kármentesítési monitoring 
záródokumentáció elbírálására) 
 

37. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

Az egészségkárosító kockázatok és 
esetleges hatások vizsgálata  

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 6. számú melléklet I. 3 
pontja 
(A kivitelező részére a zajterhelési 
határértékek betartása alól egyes építési 
időszakokra, valamint az építkezés közben 
előforduló, előre nem tervezhető, 
határérték feletti zajterhelést okozó 
építőipari tevékenységekre vonatkozó 
felmentés megadása.) 
 

BÉMKH illetékes járási 
hivatalának népegészségügyi 

osztálya 

Elektronikus úton FTP tárhelyre, 
vagy közösen elérhető megfelelő 
méretű könyvtárba helyezve. 
Indoka: gyors ügyintézés és a 
kapcsolódó dokumentációk mérete 

38. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal  

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

Az emberi egészségre gyakorolt hatás 
vizsgálata  

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 6. számú melléklet I. 
4. pontja 
(Az egyes tevékenységek illékony szerves 
vegyület kibocsátásának korlátozásáról 
szóló rendelet alapján indított, a VOC 
diffúz kibocsátási határértékek betartása 
alóli, felmentés megadása iránti eljárás) 
 

BÉMKH illetékes járási 
hivatalának népegészségügyi 

osztálya 

Elektronikus úton FTP tárhelyre, 
vagy közösen elérhető megfelelő 
méretű könyvtárba helyezve. 
Indoka: gyors ügyintézés és a 
kapcsolódó dokumentációk mérete 

39. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

Az egészségkárosító kockázatok és 
esetleges hatások, a gyorsan bomló 
szerves és szervetlen anyagokat 
tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése 
módjának és mennyiségének 
jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi 
feltételeinek érvényesítésének 
vizsgálata 

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 7. számú melléklet I. 
3. pontja 
(A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
engedélyezési eljárásában  
(a minősítési eljárás és a bírság 
kiszabásának kivételével) 
 

BÉMKH illetékes járási 
hivatalának népegészségügyi 

osztálya 
 

Elektronikus úton FTP tárhelyre, 
vagy közösen elérhető megfelelő 
méretű könyvtárba helyezve. 
Indoka: gyors ügyintézés és a 
kapcsolódó dokumentációk mérete 

40. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

Környezet- egészségügyi 
szakkérdésekre, így különösen az 
egészségkárosító kockázatok és 
esetleges hatások felmérésére, a 
fertőző betegségek terjedésének 
megakadályozására, a rovar- és 
rágcsálóirtás, a veszélyes 
készítményekkel végzett tevékenység 
vizsgálatára, a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi 
vonatkozású követelmények 

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet I. 
2. pontja 
(Nem veszélyes hulladék kereskedelme, 
közvetítése, szállítása, gyűjtése, 
előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása engedélyezése iránti 
eljárásában) 
 

BÉMKH illetékes járási 
hivatalának népegészségügyi 

osztálya 

Elektronikus úton FTP tárhelyre, 
vagy közösen elérhető megfelelő 
méretű könyvtárba helyezve. 
Indoka: gyors ügyintézés és a 
kapcsolódó dokumentációk mérete 
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érvényesítésére kiterjedően. 
 

41. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

Az egészségkárosító kockázatok és 
esetleges hatások felmérése, a higiénés 
és egészségvédelmi, a települési 
hulladékkal és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi követelmények, valamint a 
kémiai biztonságra vonatkozó 
jogszabályi előírások betartása 
kérdésében 
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 9. számú melléklet I. 
3. pontja 
(Állatkert létesítésének, működésének 
engedélyezésére irányuló eljárásban) 

BÉMKH illetékes járási 
hivatalának népegészségügyi 

osztálya, 
 

BÉMKH illetékes járási 
hivatalának élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi 
osztálya  

 
 

Elektronikus úton FTP tárhelyre, 
vagy közösen elérhető megfelelő 
méretű könyvtárba helyezve. 
Indoka: gyors ügyintézés és a 
kapcsolódó dokumentációk mérete 

42. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály 

 
Útügyi Osztály 

 

A termőföld mennyiségi védelme 
követelményei kérdésében, ha 
ugyanezen szakkérdést a hatóság 
korábban önálló eljárásban nem 
vizsgálta, és az eljárás termőföldön 
megvalósuló út vagy tevékenység 
engedélyezésére irányul. 
 

A közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII.2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. 
pont 1. alpont  

BÉMKH illetékes járási 
hivatalának földhivatali osztálya 

 
BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földhivatali Osztály (több járási 
hivatalt érintő beadvány esetén) 

Postai úton, mert terv mellékletet 
tartalmaz 

43. BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

 
Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Útügyi Osztály 

Annak elbírálása, hogy a tervezett út, 
építmény, tevékenység a kulturális 
örökség védelme jogszabályban 
rögzített követelményeinek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e. 

A közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatot ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII.2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. 
pont 6. alpont 

Békéscsabai Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály 

Postai úton, mert terv mellékletet 
tartalmaz  

44. BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály / 

BÉMKH Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

Talajvédelmi szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy a termőföld 
újrahasznosítása, más célú 
hasznosításának engedélyezése, illetve 
az engedély nélküli más célú 
hasznosítása megfelel-e a termőföld 
minőségi védelme tekintetében 
meghatározott követelményeknek. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
79/B. § (1)-(2) bekezdése  

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 

Maximum 10 lap esetén: Hivatali 
kapun keresztül, 10 lap felett: 
személyes iratátadás vagy postai 
kézbesítés (amennyiben a járási 
hivatalok távolsága indokolja) 

45. BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály / 

BÉMKH Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

Természetvédelmi szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy a termőföld 
újrahasznosítása, más célú 
hasznosításának engedélyezése, illetve 
a termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosítása megfelel-e a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
79/C. § (1)-(3) bekezdése  

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői 

Maximum 10 lap esetén: Hivatali 
kapun keresztül, 10 lap felett: 
személyes iratátadás vagy postai 
kézbesítés (amennyiben a járási 
hivatalok távolsága indokolja) 
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közösségi jogi követelményeknek. Osztály 

46. BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály / 

BÉMKH Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: 
annak elbírálása, hogy a termőföld 
újrahasznosítása, más célú 
hasznosításának engedélyezése, illetve 
az engedély nélküli más célú 
hasznosítása a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e a kulturális örökség 
védelme törvényben rögzített 
követelményeinek. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
79/D. § (1)-(3) bekezdése  

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

Maximum 10 lap esetén: Hivatali 
kapun keresztül, 10 lap felett: 
személyes iratátadás vagy postai 
kézbesítés (amennyiben a járási 
hivatalok távolsága indokolja) 

47. BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály/ 

BÉMKH Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: 
annak elbírálása, hogy a telekalakítás a 
kulturális örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
79/F. § (1)-(2) bekezdése  

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

Maximum 10 lap esetén: Hivatali 
kapun keresztül, 10 lap felett: 
személyes iratátadás vagy postai 
kézbesítés (amennyiben a járási 
hivatalok távolsága indokolja) 

48. BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály/ 

BÉMKH Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

Természetvédelmi szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy a telekalakítás a 
természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek, valamint a 
tájvédelem jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
79/G. § (1)-(2) bekezdése  

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Szakértői 
Osztály 

 

Maximum 10 lap esetén: Hivatali 
kapun keresztül, 10 lap felett: 
személyes iratátadás vagy postai 
kézbesítés (amennyiben a járási 
hivatalok távolsága indokolja) 

49. BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály/ 
 

BÉMKH Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a 
tervezett telekalakítási eljárásban a 
közlekedésbiztonsági és útügyi 
érdekek érvényre juttatása. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
79/H. § (1)-(6) bekezdése  

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és 

Foglalkoztatási Főosztály 
 

Útügyi Osztály 

Maximum 10 lap esetén: Hivatali 
kapun keresztül, 10 lap felett: 
személyes iratátadás vagy postai 
kézbesítés (amennyiben a járási 
hivatalok távolsága indokolja) 

50. BÉMKH 

Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztály 

Élelmiszer-higiénia és élelmiszer-
biztonság jogszabályi 
követelményeinek való megfelelés 
szakkérdése 

A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000.  
(I. 7.) SzCsM rendelet 15. § 

BÉMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály  

Személyes iratátadás/ hivatali 
kapu/e-mail útján 
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51. BÉMKH 

Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztály 

Közegészségügyi és ivóvíz-minőségi 
követelményeknek való megfelelés , a 
hulladékkal és nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint a kémiai 
biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak való megfelelés 
szakkérdése, egészségügyi ellátáshoz 
szükséges személyi és tárgyi 
feltételeknek való megfelelés 
szakkérdése 

A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000.  
(I. 7.) SzCsM rendelet 15. § 

BÉMKH Népegészségügyi 
Főosztály  

 

 

Személyes iratátadás/ hivatali 
kapu/e-mail útján 

52. BÉMKH 

Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztály 

Építéshatósági követelményeknek való 
megfelelés szakkérdése 

A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000.  
(I. 7.) SzCsM rendelet 15. § 

BÉMKH  

Hatósági Főosztály 

Építésügyi Osztály 

Személyes iratátadás/email útján 

53. BÉMKH 

Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Hatósági 
Osztálya  

Az egyházi, magán és nemzetiségi 
önkormányzati alapítású, fenntartású 
nevelési-oktatási intézmény működési 
engedélyének kiadásával kapcsolatos 
eljárásban vizsgálat tárgyát képezi a 
nevelési-oktatási intézmény 
működéséhez rendelkezésre álló vagy 
felmenő rendszerben megteremthető 
személyi, tárgyi, munkavédelmi, 
tűzvédelmi, közegészségügyi, 
pénzügyi feltételek biztosítása. 

 

2011. évi CXC. tv. 23. § (1), (6) 

20/2012. EMMI rendelet 158. § (1), 159. § 
(2) d) pont 

- BÉMKH Népegészségügyi 
Főosztály Népegészségügyi 

Osztály, 

- BÉMKH Hatósági Főosztály 
Építésügyi Osztály, 

- BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal Műszaki Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Munkavédelmi és Munkaügyi 
Osztály  

Hivatali kapun keresztül /e-mail 
útján/ postai úton 

54. BÉMKH Gyulai Járási Hivatal 

Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Rokkantsági járadék ügyben annak 
szakkérdésként történő vizsgálata, 
hogy a kérelmező, vagy az ellátásban 
részesülő egészségkárosodása 25. 
életéve betöltése előtt keletkezett és 
legalább 70%-os mértékű 

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. 
(XII. 27.) MT rendelet 1. § (1) és (3) 
bekezdése 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztály 

Postai úton (a járások egymástól 
való távolsága és eltérő technikai 
felszereltsége miatt) 

55. BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Baleseti járadékra való jogosultság 
megállapításához a kérelmező és az 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 57. § 

BÉMKH Békéscsabai Járási Postai úton (a járások egymástól 
való távolsága és eltérő technikai 



15 

Nyugdíjbiztosítási Osztály ellátásban részesülő 
egészségkárosodása mértékének 
szakkérdésként történő vizsgálata 

(1) bekezdése, 60. § (1) – (3) bekezdése Hivatal 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztály 

felszereltsége miatt) 

56. BÉMKH Gyulai Járási Hivatal 

Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Hozzátartozó ellátás ügyekben az 
özvegy, az árva és a szülő 
megváltozott munkaképessége 
mértékének szakkérdésként való 
vizsgálata 

A társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 
56. § (2) bekezdés b) pontja, 58. § (1) 
bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, 
valamint a Tny. végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 61. § (1) 
bekezdés ba) pontja 

BÉMKH Békéscsabai Járási 
Hivatal 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztály 

Postai úton (a járások egymástól 
való távolsága és eltérő technikai 
felszereltsége miatt) 
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