
 

 

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az 
egyes szervezeti egységek feladatai 

 

 
 
 

  

Hivatalvezető 

Járási Hivatalvezetői 

Titkárság 

Kormányablak Főosztály 

Hatósági Főosztály 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Főosztály 

Foglalkoztatási, Munkaügyi 

és Munkavédelmi 

Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi 

Főosztály 

Agrárügyi Főosztály 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Főosztály 

Közlekedési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály 

Kormányablak Osztály 1. 

Kormányablak Osztály 2. 

Hatósági Osztály 

Gyámügyi Osztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Népegészségügyi Osztály 

Családtámogatási Osztály 

Egészségbiztosítási Osztály 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Foglalkoztatási Osztály 1. 

Foglalkoztatási Osztály 2. 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1. 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

Földművelésügyi Osztály 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

Földmérési és Földügyi Osztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 

Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, 

Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály 

Hulladékgazdálkodási, Levegő- és Zajvédelmi Osztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

Képzési és Vizsgáztatási Osztály 

Útügyi Osztály 

Járműműszaki Osztály 

Járműforgalmi Osztály 



2 
 

Járási Hivatalvezetői Titkárság feladatai: 

a) Közreműködik a hivatalvezető feladatainak ellátásában, segíti munkáját, a hivatalvezető 

utasításainak megfelelően közreműködik a járási feladatok végrehajtásának ellenőrzésében. 

b) Jogi, szakmai segítség nyújtása a Hivatal szervezeti egységei számára. 

c) A Hivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való 

megfelelésének vizsgálata. 

d) Közreműködik a hivatalvezető álláspontjának kialakításában a Hivatalt érintő peres ügyek 

tekintetében. Szükséges esetben képviseli a Hivatalt az egyes ügyekben keletkezett bírósági 

eljárások során. 

e) A hivatalvezető adminisztrációs, ügyviteli feladatainak ellátása. 

f) A helyi védelmi bizottság feladatellátásának segítése, a Marathon Terra rendszer kezelése. 

g) A napi posta szignálásra előkészítése, a kiszignált ügyiratok továbbítása a 

főosztályvezetők/osztályvezetők felé. 

h) A hivatalt érintő komplex adatszolgáltatások kezelése, koordinálása, teljesítése. 

i) Részt vesz a funkcionális feladatok ellátásában, különösen: 

 elkészíti az írószer és egyéb irodaszer, nyomtatvány igényléseket, gondoskodik azok 

átadás-átvételéről, 

 közreműködik a beszerzések lebonyolításában, számlaügyintézés, 

 a Kormányhivatal érintett főosztályainak vezetőivel kapcsolatot tart a működés zavartalan 

biztosítása érdekében, 

 ellátja a Hivatal informatikai rendszerének támogatását, közreműködik a jogosultságok 

kérésében, nyilvántartásában, honlap karbantartásban, 

 a Hivatallal kapcsolatos adatszolgáltatások vezetése, elkészítése, közérdekű adatok 

nyilvántartása, aktualizálása, kapcsolattartás a médiával, 

 humánpolitikai intézkedések koordinálása. 

 

 

Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak Főosztály 

 

Kormányablak Osztály 1. és Kormányablak Osztály 2. feladatai: 

A kormányablakról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. R.) 1. számú 

mellékletében meghatározott azonnal intézhető ügyek tekintetében az ügyfél kérelmében foglaltakat 

teljesíti. 

A Korm. R. 2. számú mellékletében meghatározott, a kormányablak hatáskörében intézhető ügyek 

vonatkozásában jár el ügyfél kérelmére. 

A Korm. R. 3. számú mellékletében foglalt ügyeket továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatóságnak. 

A Korm. R. 4. számú mellékletében meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek. 

A Korm. R. 5. számú mellékletében meghatározott ügyekben kiegészítő szolgáltatást nyújt az ügyfél 

kérelmére. 

A Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott ügyekben hivatalból jár el. 
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Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

 

Hatósági Osztály feladatai: 

 Szociális ügyintézés  

1. Időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása. 

2. Ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása. 

3. Alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása. 

4. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány 

kiállítása. 

5. Hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása. 

6. Aktív korúak ellátása. 

 

 

 Általános igazgatási ügyintézés 

 Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok. 

 Menekültekkel kapcsolatos feladatok. 

 Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok. 

 Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok. 

 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok. 

 Ingatlanvállalkozás-felügyelettel kapcsolatos feladatok. 

 

 Szabálysértési ügyintézés 

 

 Köznevelési hatósági feladatok 

 

Újfehértói Kirendeltség  

 Szociális ügyintézés. 

 

Gyámügyi Osztály feladatai: 

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 gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

 

Az áldozatsegítéssel és a jogi segítségnyújtással kapcsolatos hatósági feladatok körében, valamint a 

Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveként ellátja az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 

 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatai: 

Az építésügyi hatósági feladatok körében ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban 

meghatározott feladat - és hatáskörét érintő feladatokat. 

Az építésfelügyeleti hatósági feladatok körében ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban 

meghatározott feladat - és hatáskörét érintő feladatokat. 
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Népegészségügyi Osztály feladatai: 

Jogszabályban meghatározott ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol 

a) ellátja a megyei kormányhivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára 

meghatározott feladatokat: 

- a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, gyermek-, és ifjúság-

egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság) 

területén, 

- a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, 

- az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 

népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása) területén, 

- az egészségügyi igazgatás, koordináció területén. 

b) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az ápolás szakmai és 

védőnői szakfelügyelet terén. 

c) A járási népegészségügyi osztály egyéb feladata: 

- Családvédelmi Szolgálat működtetése. 

 

Illetékességi terület: Nyíregyházi járás, Ibrányi járás, Kemecsei járás, Nagykállói járás 

Tiszavasvári járás 

 

 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladatai: 

 családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok, 

 egészségbiztosítási pénztári feladatok,  

 nyugdíjbiztosítási feladatok,  

 keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok,  

 rehabilitációs igazgatási feladatok.  

 

Családtámogatási Osztály feladatai: 

 a családok támogatásáról szóló1998. évi LXXXIV. törvény és a végrehajtásáról szóló 

223/1998. (XII.30.) Korm.rendelet, 

 az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK (2004. április 29.) rendelete a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról és az ennek végrehajtására kiadott 987/2009/EK (2009. 

szeptember 16.) európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a szociális biztonsági 

koordináció korábbi szabályait tartalmazó 1408/71/EGK rendelet, illetve az ennek 

végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendeletek rendelkezéseinek valamely harmadik ország e 

rendelkezések által pusztán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való 

kiterjesztéséről szóló 859/2003/EK (2003. május 14.) rendelet, 

 a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK 

tanácsi rendelet, 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007.évi I. törvény (Szmt.), 

 a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény, 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, 

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény, 

 a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
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 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 

(IX.10.) kormányrendelet, 

 a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9) Korm. rendelet, 

 a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet, 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

 a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27) Korm. rendelet, 

 az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9) 

Korm. rendelet, 

 a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 

28/2009 (VI.25.) Kormányrendelet, 

 a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, 

 a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, 

 az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,  

 a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet,  

 az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 

céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet,  

 az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 

10.) Korm. rendelet,  

 a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

Egészségbiztosítási Osztály feladatai: 

 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, valamint a végrehajtására 

kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendeletben, 

 az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII.02.) Korm. rendeletben, 

 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, valamint a 

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendeletben, 

 a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, 

 a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 

102/1995. (VII.25.) Korm. rendeletben, 

 az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK (2004. április 29.) rendelete a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról és az ennek végrehajtására kiadott 987/2009/EK (2009. 

szeptember 16.) európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a szociális biztonsági 

koordináció korábbi szabályait tartalmazó 1408/71/EGK rendeletben, illetve az ennek 

végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendeletek rendelkezéseinek valamely harmadik ország e 

rendelkezések által pusztán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való 

kiterjesztéséről szóló 859/2003/EK (2003. május 14.) rendeletben, 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007.évi I. törvényben (Szmt.), 
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 a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények 

kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI.26.) EüM rendeletben, 

 a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 

134/1999. (VIII.31.) Korm. rendeletben, 

 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. 

(IV.28.) ESzCsM rendeletben, 

 a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi CXVIII. törvényben, 

 az anyatej társadalombiztosítási ártámogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás 

elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X.4.) ESzCsM rendeletben, 

 a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről szóló 47/1997. 

(XII.17.) NM rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

Kistérségi Ügyfélszolgálati Irodák feladatai: 

 Szolgáltatók, biztosítottak tájékoztatása. 

 Panaszok, közérdekű bejelentések fogadása. 

 TAJ és EU Kártya, valamint a nemzetközi egyezmények alapján kiadandó jogosultság-

igazolással összefüggő feladatok ellátása, a kötelező nyilvántartások vezetése. 

 Egyedi méltányossági kérelmek átvétele a TAJ-t tartalmazó okmány másodlatának kiállításával 

összefüggésben. 

 Pénzbeli ellátással és utazásiköltség-térítéssel kapcsolatos tájékoztatás, igények átvétele. 

 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály feladatai: 

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: 

Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 

TnyR.), 

 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.), valamint a 

végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendeletben, 

 a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 

szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény, 

 a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben, 

meghatározott feladatokat. 

 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály feladatai: 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. a (továbbiakban: MM.) törvényben, 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról 

szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben, 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben, 

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), 

valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.), 

 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban 

Ebtv.), valamint a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendeletben, 

 az egészségi állapot, az önellátási képesség orvos szakmai szempontú vizsgálata, a 7/2012 

(II.14.) NEFMI rendeletben meghatározott feladatokat. 



7 
 

 

 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

 

A Foglalkoztatási Osztály 1. részletes feladatai 

 

I. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

1. A Foglalkoztatási Osztály 1. hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat 

nyújthat, ellátja az ezzel kapcsolatos, a Foglalkoztatási Osztály 1. feladatkörébe tartozó 

hatósági és pénzügyi feladatokat. Ennek keretén belül: 

 Befogadja a támogatás iránti kérelmeket, szükség esetén hiánypótlásra felszólítja a 

gazdálkodó szervezeteket. 

 Ügyintézői javaslat alapján döntés-előkészítés, melyet felterjeszt a Foglalkoztatási 

Főosztály részére. 

 A jóváhagyást követően az osztály rendelkezésére biztosított pénzügyi fedezet 

alapján hatósági szerződést köt, a kötelezettségvállalást rögzíti az IR-FPIR 

rendszerben. 

 A havonkénti pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, a kifizethető támogatási összeget 

utalásra feladja az IR-FPIR-en keresztül a Foglalkoztatási Főosztály részére. 

 Szükség esetén intézkedik a támogatás megszüntetéséről. 

2. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály által pályáztatott képzések szervezésben. Ennek 

keretében: 

 Felveszi a képzésben résztvevők kérelmeit. 

 Döntés-előkészítést végez a képzési tanfolyamon résztvevők alkalmasságáról és 

felvételéről, a Foglalkoztatási Főosztály Főosztályvezetőjének döntését követően 

hatósági szerződést köt. A kötelezettségvállalást rögzíti az IR_FPIR rendszerben. 

 Befogadja a képzési számlákat, melyet ellenőrzést követően utalásra feladja az IR-

FPIR-en keresztül a Foglalkoztatási Főosztály részére. 

 A képző intézetek által küldött jelenléti ívek alapján rögzíti a keresetpótló juttatást. 

3. Havonta VIR adatszolgáltatást készít, melyet megküld a Foglalkoztatási Főosztály részére. 

4. A Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Foglalkoztatási 

Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a 

munkáltató és Foglalkoztatási Osztály 1. együttműködését. A Foglalkoztatási Főosztály 

kezdeményezésére az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a Foglalkoztatási 

Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci információkról, 

5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály 1. az 

ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a 

másodfokon eljáró Foglalkoztatási Főosztály számára. 

6. A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója 

által történő döntéshozatal céljából, 

7. Ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

8. Az aktív eszközök tekintetében ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok 

kiadását. 

9. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 
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10. Közreműködik a MEV-rendszer működtetésében. 

11. Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 

12. Az aktív eszközök tekintetében ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből 

adódó feladatokat. 

13. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

 

 

II. Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

1. Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 

ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, közreműködik munkaerő-piaci 

szolgáltatás szervezésében, lebonyolításában, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő 

munkahely felajánlásáról, illetve a programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók 

részére az osztályi hatáskörbe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatást nyújthat.  

2. Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 

együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

III. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

1. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások 

nyújtásában. 

2. Támogatott foglalkoztatás esetében fogadja a konkrét munkaerő-igényekre vonatkozó 

bejelentéseket. 

3. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, 

a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 

okokat. 

4. A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 

a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására. 

5. Információt nyújt, tanácsadást végez. 

6. Az általa ellátott – aktív eszközökhöz kapcsolódó – feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati 

tevékenységet végez. 

7. Kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 

gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 

munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést (negyedéves, éves 

prognózisok), valamint elégedettségi felméréseket készít. 

8. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében. 

Nyilvántartja azon munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek 

csoportos létszámcsökkentéssel érintett székhelye vagy telephelye a járási hivatal 

illetékességi területén van. 

9. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

 

IV. Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 
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1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási 

Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályán keresztül meghatározott feladatokat. 

2. Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási Osztályt a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök 

célirányos és hatékony felhasználásáról. 

3. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. 

4. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági és 

pénzügyi feladatokat. 

5. Szervezi és ellenőrzi a közfoglalkoztatást. 

6. Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 

lebonyolításában. 

7. Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 

8. Kapcsolatot tart a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és 

a megyében működő más szervezetekkel. 

 

A Foglalkoztatási Osztály 2. részletes feladatai 

 

I. Szolgáltatási feladatai illetékességi területen belül: 

1. Foglalkoztatók által bejelentett munkaerőigények alapján munkaközvetítést végez. 

2. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerőpiaci-szolgáltatások 

(munkaerő-piaci tréningek, támogatások, képzések) nyújtásában.  

- A humánszolgáltatás (munkaerőpiaci-szolgáltatás) keretében végzett egyéni és csoportos 

tréningekre kiválasztja, értesíti az ügyfeleket. Nyilvántartást vezet a szolgáltatásba 

vontakról. Az IR-ben ügyfelenként a tanácsadásokat rögzíti.  

- A támogatással foglalkoztatott álláskeresőket közvetíti, illetve a napi ügyfélforgalomban 

megjelenő ügyfeleknek az aktuális képzéseket felajánlja. 

3. Információt nyújt, tanácsadást végez az álláskeresők részére. 

4. A Foglalkoztatási Osztály 1-2 által ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati 

tevékenységet végez. 

5. Kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, ügyfél- és 

munkavállalói elégedettségi felméréseket készít. 

 

II.  A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló 

szolgáltatási feladatai: 

1. Fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket. 

2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a munkáltató 

munkaerőigénye alapján. 

3. Ellátja az iratanyag költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

III. Hatósági 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. 
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2. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 

TAJ - számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával 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. 

3. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó jelentkezési feladatokat, a 

kihelyezett ügyfélfogadások esetében is. 

4. Ellátja a szabálysértések végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat. 

5. Elvégzi a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. 

6. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 

7. Közreműködik a MEV - rendszer működtetésében. 

8. Döntésre előkészíti az álláskeresési ellátásokhoz kapcsolódóan benyújtott méltányossági 

kérelmeket a méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából, 

9. Felterjeszti az álláskeresői nyilvántartáshoz, ellátáshoz és a közfoglalkoztatásból történő 

kizáráshoz kapcsolódó első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy 

összes iratával és a jogorvoslatról kialakított álláspontjával együtt a Foglalkoztatási Főosztály 

vagy bíróság számára. 

10. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, feladat- és hatáskörébe tartozó tájékoztatáskéréseket. 

11. A nyilvántartott álláskeresőknek a meghatározott módon elkészíti és vezeti az egyéni 

profilingjét és cselekvési tervét. 

 

IV.  Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

1. A Foglalkoztatási Főosztályokon működő EURES asszisztensek közreműködésével ellátja az 

Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 

feladatokat. 

2. Ellátja az EU és EGT tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

nyilvántartását; álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, 

megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Export ellátásról 

havi jelentést készít. Gondoskodik a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának 

megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; – a 

szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet 

szerinti- nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett 

ellátásokról. 

3. Külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői 

nyilatkozat). A benyújtott munkaerőigényekre közvetítéseket végez. 

4. Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 

ügyfelek közvetítéséről, nyilvántartásba vételéről, annak szüneteltetéséről, közreműködik a 

csoportos tájékoztató szervezésében, lebonyolításában, továbbá lehetőség esetén megfelelő 

munkahely ajánlásáról gondoskodik. 

 

V.  Közfoglalkoztatási feladatai keretében: 

1. Ellátja a közfoglalkoztatással érintett ügyfelek közvetítéséhez, álláskereső nyilvántartásához 

kapcsolódó feladatokat. 
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2. Kapcsolatot tart a munkaerőigényekkel, közvetítésekkel összefüggően, a nyilvántartást 

érintően a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal, és a 

megyében működő más szervezetekkel. 

3. Lekérdezési feladatokat végez a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisból, a listában 

szereplő adatok alapján az Integrált Rendszerben ügyfelenként rögzíti a határozatokat 

(megállapító, megszüntető). A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás 

kiadásának feltételeit, kiadja a szükséges hatósági bizonyítványt. A járási hivatalokat, közös 

adatbázison (FOKA) keresztül, tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülő ügyfelekkel kapcsolatos eseményekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, 

elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés). 

4. Jogszabály alapján eljár a közfoglalkoztatásból történő kizárásról, melyről határozatot hoz. 

5. Elkészíti a közfoglalkoztatáshoz szükséges Foglalkozás Egészségügyi Szakvélemény 

elkészítéséhez szükséges nyomtatványt és a hozzá kapcsolódó beutalót ügyfelenként 3 

példányban. 

 

A Foglalkoztatási Osztály 1-2. közös feladatai 

 

Koordinációs feladataik tekintetében: 

1. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási Főosztály osztályaival, 

ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, 

beszámolókat, értékeléseket készít.  

2. Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 

3. Véleményezi a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket. 

 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály feladatai: 

 A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi  LXXV. törvény, 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvény, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény, 

 adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, (Art.) 

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény, (Ham. tv.) 

 az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény, 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, (Kttv.) 

 az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény,   

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, (Mt.) 

 a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény,  

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,  

 az állami foglalkoztatási szerve a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről valamint 

e szervek hatóság és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet, 

 445/2013. (XI.28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az 

engedélyezési kötelezettség alóli mentességről a fővárosi és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 

közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik 
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országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről és a munkabér 

megtérítéséről, 

 31/2012. (X.16.) NGM rendelet a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b.) 

pontjának alkalmazásáról, 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 5/1993.  (XII.26.) MüM. rendelet, 

 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről,  

 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről, 

 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 

 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről, 

 a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 

szóló 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet,  

 a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és általuk okozott 

egészségkárosodások szóló 26/2000 (IX.30.) EüM rendelet, 

 az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. 

(III.23.) EüM rendelet, 

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet. 

 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai: 

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, valamint az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, 

b)  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012.(II.29.) Korm. rendeletben 

meghatározott, 

c) a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendeletben meghatározott, 

d) az egyéb jogszabály által a járási hivatalhoz telepített feladatokat,   

e) a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít, 

f) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 

Növény- és Talajvédelmi Osztály feladatai: 

a.) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben és a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, valamint azoknak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott tevékenységeket, 

b.) a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 

383/2016.(XII. 02.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenységeket, 

c.) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő Növény- és Talajvédelmi 

Osztályhoz telepített feladatokat, 
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d.) a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít, 

e.) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 

 

Agrárügyi Főosztály 

 

Földművelésügyi Osztály feladatai: 

a.) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról 

szóló 1992. évi II. törvény, 

b.) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, 

c.) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 

2011. évi CLXVIII. törvény, 

d.) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény, 

e.) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, 

f.) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, 

g.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, 

h.) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, 

i.) a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény, 

j.) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, 

k.) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, 

l.) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény, 

m.) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 

törvény, 

n.) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, 

o.) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, 

p.) a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 

szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény, 

q.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 

évi CXXVII. törvény, 

r.) 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, 

s.) a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint 

kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet, 

t.) a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 

6/1993. (I. 30.) FM rendelet, 

u.) a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 

6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 19/1994. (IV. 22.) FM rendelet, 

v.) a Mezőgazdasági és Erdészeti Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/1995. (IV. 

28.) FM rendelet, 

w.) a földművelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 

44/1995. (XII. 29.) FM rendelet, 
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x.) egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 177/1995. (XII. 29.) 

Korm. rendelet, 

y.) az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatási rendjéről szóló 220/1996. (XII. 

24.) Korm. rendelet, 

z.) az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/1997. (I. 18.) FM 

rendelet 

aa.) az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM 

rendelet, 

bb.) az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet, 

cc.) az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM 

rendelet, 

dd.) az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM 

rendelet, 

ee.) a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról 

szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet, 

ff.) az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról szóló 15/2001. (III. 3.) FVM 

rendelet, 

gg.) az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM 

rendelet, 

hh.) az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. (XI. 17.) Korm. 

rendelet, 

ii.) az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi költségvetési támogatásáról szóló 

3/2003. (I. 24.) FVM rendelet, 

jj.) az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 

290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, 

kk.) a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások 

igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, 

ll.) az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, 

nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben 

nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. 

rendelet, 

mm.) a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és 

felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet, 

nn.) a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

oo.) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és 

szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet, 

pp.) 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, 

qq.) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet, 

rr.) a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet, 

ss.) a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 

hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM 

együttes rendelet, 
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tt.) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet, 

uu.) a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 

29.) VM rendelet, 

vv.) a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet által hatáskörébe utalt 

feladatokat. 

 

 

 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály - ingatlan-nyilvántartási és igazgatási szakterület – feladatai:  

a.) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, 

b.) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben, a kisajátítási terv elkészítéséről, 

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 

megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008.(VII.3.) Korm. rendeletben meghatározott, 

c.) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényben és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014.(XII. 31.) Korm. rendeletben 

meghatározott, 

d.) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben, valamint a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben és annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, 

e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap 

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényben meghatározott, 

f.) az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben 

meghatározott, 

g.) a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott, 

h.) a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat kiállításához szükséges biztonsági elemek 

kezeléséről szóló5/2014. (V. 5.) VM–KIM együttes utasításban meghatározott, 

i.) a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 

jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 

szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott, 

j.) a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. 

(VI. 8.) MvM utasításban meghatározott, 

k.) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő Ingatlan-nyilvántartási 

Osztályhoz telepített feladatokat, 

l.) illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – ingatlanügyi és 

telekalakítási hatóságként, továbbá mezőgazdasági igazgatási szervként jár el a földügyi 

igazgatás körébe tartozó hatósági ügyekben, 

m.) koordinálja és végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatokat, 

n.) gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
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Földmérési és földügyi osztály feladatai: 

a.) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, 

b.) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, 

c.) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben, a kisajátítási terv elkészítéséről, 

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 

megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008.(VII.3.) Korm. rendeletben meghatározott, 

d.) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényben és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014.(XII. 31.) Korm. rendeletben 

meghatározott, 

e.) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, valamint az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott, 

f.) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben, valamint a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben és annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, 

g.) a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott, 

h.) az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben 

meghatározott, 

i.) a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 

igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendeletben 

meghatározott, 

j.) a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009.(XII.9.) 

FVM rendeletben meghatározott,  

k.) a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 

mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009.(XI.16.) FVM rendeletben 

meghatározott, 

l.) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő Földmérési és Földügyi 

Osztályhoz telepített feladatokat, 

m.) illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – ingatlanügyi és 

telekalakítási hatóságként, továbbá mezőgazdasági igazgatási szervként jár el a földügyi 

igazgatás körébe tartozó hatósági ügyekben, 

n.) koordinálja és végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

 

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály feladatai: 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, 

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben, 

 a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2003. évi CLXV. törvényben, 

 az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben, 
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 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, 

 a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 

25.) Korm. rendeletben, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben, 

 a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben, 

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

törvényben, 

 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben, 

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényben, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM 

rendeletben, 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletben, 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben,  

 a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben, 

 a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről 

szóló 106/1995. (IX.8.) Korm. rendeletben, 

 a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, 

 a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendeletben, 

 a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM 

rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály 

feladatai:  

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, 

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben, 

 a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2003. évi CLXV. törvényben, 

 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben, 

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényben, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM 

rendeletben, 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletben, 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, 

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, 
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 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben, 

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben, 

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, 

 a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben, 

 a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben, 

 az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX.29) Korm. rendeletben, 

 a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 

 az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendeletben, 

 a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés 

technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben, 

 az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 

(X.8.) Korm. rendeletben, 

 a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. 

(X.18.) Kormány rendeletben, 

 a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) 

Korm. rendeletben, 

 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet, 

 a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszerről szóló 

18/2007. (V.10.) KvVM rendeletben, 

 a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó 

nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 

292/2008. (XII.10.) Korm. rendeletben, 

 a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 276/2004. (X.8.) Korm. rendeletben, 

 a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés 

szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben, 

 a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozásról szóló 

12/2005. (VI.17.) KvVM rendeletben, 

 az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III.31.) KvVM rendeletben, 

 a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII.17.) FM 

rendeletben, 

 az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, 
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 a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendeletben, 

 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendeletben, 

 a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint 

egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. 

(XII.31.) Korm. rendeletben, 

 a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendeletben, 

 a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. 

(XII.23.) Korm. rendeletben, 

 a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendeletben, 

 a védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X.8.) KvVM rendeletben, 

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

Hulladékgazdálkodási, Levegő-és Zajvédelmi Osztály feladatai: 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, 

 a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2003. évi CLXV. törvényben, 

 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben, 

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényben, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM 

rendeletben, 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletben, 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, 

 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben, 

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, 

 a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben, 

 a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben, 

 az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX.29) Korm. rendeletben, 

 a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, 

 az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendeletben, 

 a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés 

technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben, 
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 az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 

(X.8.) Korm. rendeletben, 

 a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. 

(X.18.) Kormány rendeletben, 

 az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, 

 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet, 

 a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszerről szóló 

18/2007. (V.10.) KvVM rendeletben, 

 a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendeletben, 

 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendeletben, 

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

 Továbbá a Nyíregyházi Járási Hivatal illetékességi területének vonatkozásában ellátja a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatokat. 

 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály feladatai 

 

A Főosztály feladatai feladattípusonként: 

a) kodifikációs feladatok 

 Belső szabályzat tervezetek készítése, véleményezése. 

 Eljárásrendek kialakítása, Ügyrend előkészítése. 

 Jogszabály tervezetek készítése, véleményezése. 

b) koordinációs feladatok 

 Az osztályok szakmai munkamegosztásának koordinálása. 

 Partnerek tevékenységének koordinálása.  

 Monitoring, értékelés, eljárások, tevékenységek összehangolása. 

c) közhatalmi, hatósági feladatok 

 Első fokú döntések előkészítése.  

 Hatósági jogkör gyakorlása.  

 Felügyelet, ellenőrzés. 

 Nyilvántartás vezetése.  

 Eljárás szakkérdésben, szakhatóságként. 

d) funkcionális feladatok 

 Rendezvények szervezése.  

 Irat- és adatkezelési feladatok.  

 Közreműködés pénzügyi feladatokban.  

 Pénzkezelő helyek működtetése.  

 Elszámolási feladatok. 

e) egyéb feladatok 
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 Jelentések, beszámolók, statisztikai elemzések készítése. 

 Más szervek, szervezeti egységek eljárásában való közreműködés.  

f) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pénzügyi folyamatai ellátásának támogatása 

(1) A felelős szervezeti egység jogosultság szerint kapcsolatot tart a szakmai irányító 

szervvel a bevételek beszedését érintő feladatok Főosztálynál való ellátásának 

támogatására az alábbi feladatokban: 

 pénzkezelő helyen beszedett bevételek feladása az előirányzat-felhasználási 

keretszámlájára, beazonosítása, 

 a FORRÁS-SQL pénzügyi moduljában, csekkes átutalásos vevő számlák, számviteli 

bizonylatok kiállítása, CSEKK, MÁK programban való rögzítése, 

 a csekkek és átutalásos számlák, számviteli bizonylatok CSEKK, MÁK programban 

történő beazonosítása, 

 folyószámla egyeztetések, egyenlegközlők kiküldése, 

 a kimenő számlák analitikus nyilvántartása, 

 a jogerős bírság és pótdíj határozatok programban történő nyilvántartása, 

bevételeinek rögzítése, beazonosítása, végrehajtási eljárások kezdeményezése, 

 visszautalási igazolások iktatása és a szakmai irányító szervhez történő megküldése 

annak pénzügyi rendezése céljából, 

 a szigorú számadású nyomtatványok megrendelése, átvétele, nyilvántartása, 

kezelése. 

(2) Az előzőekben megjelölt pénzügyi feladatokat a szakmai irányító szerv által biztosított 

FORRÁS-SQL programban és a CSEKK, MÁK, BÍRSÁG programokban naprakészen 

szükséges elvégezni. A bírság tárgyában kiadmányozott határozat adatait az ügyintéző a 

CSEKK – MÁK program határozat moduljában rögzíti. 

(3) A szervezeti egységek a fenti feladatok ellátásához az alábbi nyilvántartásokból 

jogosultak adatokat igényelni, illetőleg adatokat rögzíteni. 

 Poszeidon iktatási rendszer; 

 I-DOK Iktató-, ügykövető- és dokumentumkezelő-rendszer; 

 Ekhir kzt; 

 MAUT Reader; 

 KÖKIR; 

 EKKER; 

 Gigajava; 

 CSEKK kezelő; 

 Engedély 2012; 

 CIA; 

 KATVIZSG; 

 KATVIZSG Pénztár; 

 UTÁNKÉPZÉS; 

 SZAKFEL; 

 SZAKTANF; 

 JOGOS; 

 VIZSGA; 

 UK nyilvántartás. 
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A Fogyasztóvédelmi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 

tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság 

erősítéséhez. 

b) Fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg. 

c) Termékbiztonsági vizsgálatokat kezdeményez. 

d) Módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi 

tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében. 

e) Támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését. 

f) Prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és 

egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében. 

g) Piacfelügyeleti feladat- és hatáskörében ellenőrzi az egyes termékek forgalmazására 

vonatkozó követelmények betartását, és eljár azok megsértése esetén. 

Közigazgatási hatósági ügyekben – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 

feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – fogyasztóvédelmi hatóságként jár el. 

 

A Képzési és Vizsgáztatási Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) Ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú 

hatósági feladatokat.  

b) Megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás elméleti és gyakorlati vizsgáit. 

c) Dönt a meghatározott vizsgatárgyból való vizsgakötelezettség alóli mentességről. 

d) Lebonyolítja a közúti járművezetők kategóriás vizsgáit. 

e) Továbbítja, illetve az ügyfél kérésére kiállítja a vizsgaigazolást a járművezetésre jogosító 

okmány kiadásához. 

f) Ellátja a vizsgáztatási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési, okmánypótlási, 

adatszolgáltatási teendőket. 

g) Továbbítja az ötször sikertelenül vizsgázók rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatához 

szükséges dokumentumokat a szakmai irányító szervnek, és kezeli a szakmai irányító szerv 

által megküldött határozatokat. 

h) Szervezi az utánképzést, kiadja a megbízásokat.  

i) Megszervezi és végzi az adott utánképzési programhoz tartozó vizsgákat. 

j) Elkészíti és kiadja az utánképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat. 

k) Kérelemre – díjfizetési kötelezettség teljesítését követően – teljesíti a kategóriás vizsga vagy 

az utánképzés elvégzéséről szóló igazolás cseréjét, pótlását. 

l) Feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli a hatáskörébe tartozó hatósági 

tevékenység során keletkezett adatokat. 

m) Szükség esetén utánképzés teljesítéséről szóló igazolás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja 

az ügyfelet az egészségügyi-szolgálat értesítési kötelezettségéről. 

n) Ellátja a járművezetői vizsga érvénytelenítésével, illetve felfüggesztésével összefüggő 

feladatokat. 

o) Ellátja a szaktanfolyami vizsgákhoz kapcsolódó okmányok cseréjére, pótlására irányuló 

kérelmek befogadását és továbbítását a szakmai irányító szervnek. 

p) Ellenőrzi a járművezetői vizsgahelyek megfelelőségét a közúti járművezetők és a közúti 

közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 

rendelet szerint. 

q) Ellenőrzi az utánképzés működését. 
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r) Végzi a vizsgáztatás munkáltatói ellenőrzését. 

 

Az Útügyi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) Gyorsforgalmi utak 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) ügyében engedélyez. 

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 ügyekben eljár. 

d) Az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak területének nem közlekedési célú 

igénybevételével kapcsolatos közlekedési hatósági ügyekben eljár. 

e) A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 42/A. § (2) bekezdése alapján a kérelmező 

által – a közútkezelő hozzájárulásának megtagadása, vagy a kezelő által előírt feltételek 

sérelmezése miatt – kezdeményezett eljárásban eljár. 

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 eljárásban eljár. 

g) A Kkt. 39. § (2) és (3) bekezdése szerinti, útcsatlakozással kapcsolatos közlekedési hatósági 

eljárásokban eljár. 

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 eljárásban eljár. 

i) A közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén, az út területén, az alatt vagy felett 

elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére, megszüntetésére kötelez. 

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 kijavítását rendeli el. 

k) A közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén a közút állagát, a közúti forgalom 

biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők Kkt. 7. § (2) bekezdése szerinti 

kötelezését rendeli el. 

l) A vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, forgalomba helyezésének, 

megszüntetésének engedélyezése során hatóságként döntést hoz. 

m) Az ideiglenes vasúti átjáró létesítésének, megszüntetésének, forgalomba helyezésének 

engedélyezése során hatóságként döntést hoz. 

n) A vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely ideiglenes szüneteltetésének elrendelésében 

hatóságként döntést hoz. 

o) Új vasúti átjáró kivételével a vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének 

és biztonsági előírásainak meghatározása, továbbá a vasúti átjáró forgalomba helyezése 

engedélyezésben döntést hoz. 

p) 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 eljárásokban hatóságként döntést 

hoz. 
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q) A vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén – jelzőőrállítás helyett – a vasúti 

pályát keresztező út lezárását engedélyezi. 

r) A közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezési eljárásában hatósági döntést hoz. 

s) A védett természeti területen lévő közúton a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére a 

közlekedést (tartózkodás) korlátozza, vagy megtiltja. 

t) Gyorsforgalmi út kivételével a környezetterhelés mérséklése érdekében forgalomszervezési 

korlátozó vagy egyéb műszaki intézkedéseket rendel el. 

u) A közút kezelőjének kezdeményezésére elrendelt vasúti átjáró ideiglenes szüneteltetésével 

kapcsolatban a közút kezelője számára a munkák elvégzését engedélyezi. 

v) Az engedélyezési hatáskörébe tartozó közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak 

kezelői által kialakított forgalmi rendjét figyelemmel kíséri, a forgalom biztonsága vagy 

zavartalansága érdekében a forgalomszabályozás módosítását kezdeményezi, a közút 

kezelőjét a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése 

érdekében a forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezi. 

w) Az országos közúton gyorsforgalmi utak 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 eljárást indít. 

x) A közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő megnyitását, vagy a 

közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárását engedélyezi. 

y) A vasúti átjárókról, a vasúti gyalogos-átkelőhelyekről, továbbá a kijelölt közúti gyalogos-

átkelőhelyekről nyilvántartást vezet. 

z) 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 szükségességét megállapítja. 

aa) A tíz percet meghaladó ideig zárva tartható, az időszakosan üzemelő teljes sorompóval 

biztosított, valamint a felhívásos sorompóval biztosított vasúti átjárókat meghatározza. 

bb) Az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében elektronikus közúti ellenőrző 

rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges hozzájárulást kiadja. 

cc) Jogszabályban meghatározott esetekben elsőfokú szakhatóságként eljár. 

dd) Útügyi szakhatóságként közreműködik: 

a. Más hatóságok jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásaiban. 

b. Az elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és 

műtárgyakkal kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – engedélyezési eljárásokban. 

c. A bányászati építésügyi hatósági hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e 

létesítmények elvi építésének, építésének, használatba vételének, fennmaradásának, 

átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltozatásának 

engedélyezési eljárásokban, valamint bányászati szakigazgatással kapcsolatos 

eljárásokban. 

d. A – jogszabályban meghatározott – sajátos építményfajtákkal kapcsolatos engedélyezési, 

valamint a villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési, továbbá az autógáz 

töltőállomások engedélyezési, valamint az éghető tartályok és olvadékok tartályainak 

létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárásokban. 

ee) Szakhatósági állásfoglalást ad azokban az esetekben, amikor a kérelmező a közút kezelője 

hozzájárulásának megtagadásával, vagy a kezelő által adott feltételekkel nem ért egyet. 
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A Járműműszaki Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) A közúti közlekedési törvény szerinti vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével 

kapcsolatos hatásköröket gyakorol, a vizsgáló állomással hatósági szerződést köt.  

b) A járműbontókkal közreműködői megállapodást köt. 

c) A közúti jármű összeépítésének és nem sorozatszerű átalakítás eljárásában engedélyez. 

d) Elvégzi a közúti járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos műszaki vizsgálatát, egyes 

járművek minősítő vizsgálatát, kiadja a „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítványt”, 

jóváhagyási igazolást, igazolólapokat. 

e) A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre 

alkalmasnak minősített M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsi esetében megállapítja, hogy a 

gépkocsi a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozik-e. 

f) A jármű forgalomban való részvételét korlátozza, illetőleg külön feltételek határoz meg, ha azt 

a típusbizonyítványban rögzített, vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során 

megállapított tulajdonságok indokolják. 

g) A különleges felépítményű jármű üzemeltetését – amennyiben az szükséges - feltételhez köti 

vagy arra közlekedési korlátozást állapít meg. 

h) Lefolytatja az egyedi forgalomba helyezési, vagy a honosítási eljárást. 

i) Műbizonylattal igazolja a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű 

minősítését. 

j) Kiadja az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedélyt, az 

érvényességét meghosszabbítja. 

k) Elvégzi a segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálatát és azonosítási jellel 

történő ellátását. 

l) Ellátja a járműveket közlekedési hatósági alvázszámmal. 

m) Kérelemre előzetes eredetiségvizsgálatot végez. 

n) Hatósági szerződést köt az eredetiségvizsgálat végzésében közreműködőkkel. 

o) Kérelemre környezetvédelmi felülvizsgálatot végez és adatlapot ad ki. 

p) Ellátja és elszámoltatja a saját és a kijelölt vizsgáló állomás vizsgabiztosait a műszaki 

vizsgáztatás tevékenységhez szükséges hatósági eszközökkel. 

q) A vizsgáló állomások és műszaki vizsgabiztosok tevékenységét ellenőrzi, az ellenőrzés 

alapján jogkövetkezményeket alkalmaz.  

r) Ellátja a vizsgáló állomás és a járműfenntartó szervezetek tekintetében a Szolgtv. szerinti 

szolgáltatás felügyeletet. 

s) A járműbontókat ellenőrzi.  

t) Nyilvántartásba veszi a gépjárműfenntartó szervezetek bejelentését. 

u) Ellátja tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és 

aktiválását végző szervezetek engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

v) Végzi a gépjárműfenntartó tevékenységet végzők ellenőrzését.  

w) 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 

betartását ellenőrzi. 
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x) Végzi 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 ellenőrzését és ezzel összefüggésben bírságolási 

eljárást lefolytatat.  

y) Ellátja a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos 

pótalkatrészek és tartozékok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

z) Ellátja a mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági 

feladatokat, különösen a jármű mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakításához 

eltérés engedélyezésében, a mozgáskorlátozott közúti járművezetők egészségügyi 

alkalmasságát elbíráló bizottságban műszaki szakértőként közreműködik. 

aa) Kiadja a közösségi ellenőrző menetlevéltömböt a díj ellenében személyszállítást végző 

vállalkozások részére, valamint az üzemeltetési és karbantartási naplókat. 

 

A Járműforgalmi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) Végzi a bejelentési kötelezettség alá eső közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység 

bejelentésének nyilvántartásba vételét, engedélyezi az engedélyköteles közúti közlekedési 

szolgáltatások végzését, (engedélyt ad ki, visszavon, korlátoz) saját számlás áru és 

személyszállító igazolvány kiadásával kapcsolatos feladatok ellátását. 

b) Ellátja a digitális tachográf kártyák kibocsátása tekintetében meghatározott feladatokat 

(nyilvántart, visszavon, cserél, pótol, lekérdezés stb.). 

c) Végzi a közúti jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapotának, üzemben 

tartására megállapított feltételek megtartásának, a gépkocsivezetők vezetési és 

pihenőidejének közúton és telephelyen, a nehéz tehergépkocsik korlátozás betartásának 

ellenőrzési feladatait, jogszabálysértés esetén hatósági eljárást kezdeményez, bírságot szab 

ki, tevékenység végzését megtiltja, végrehajtásra kötelez. 

d) Ellátja a közúti tengelyterhelés-mérés, valamint a közúti és telephelyi ellenőrzések 

(járműállapot, pihenőidő, üzemeltetők stb.) ellenőrzési feladatait. 

e) Végzi a díjfizetéssel érintett országos közutakon a díjfizetésre kötelezett közúti járművek 

úthasználati jogosultság (e-matrica) megfizetésének ellenőrzési feladatait.  

f) Ellátja az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 

szóló 2013. évi LXVII. törvény szerinti útdíj-ellenőrzési feladatokat.  

g) Lefolytatja a Kkt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegések felderítésére 

irányuló, – a Kkt. 20. § (11) bekezdésében a közlekedési hatóság hatáskörébe utalt – közúti 

és telephelyi ellenőrzésekhez kapcsolódó bírságolásra irányuló eljárásokat. 

h) Engedélyezési és ellenőrzési a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis 

személyszállító szolgáltatást, valamint a kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati 

tevékenységet.  

i) Lefolytatja a kormányrendeletben kijelölt ellenőrző szervezetek által felvett, jogsértést 

megállapító ellenőrzési jegyzőkönyv alapján kezdeményezett eljárást. 

j) Kiadja a közösségi ellenőrző menetlevéltömböt a díj ellenében személyszállítást végző 

vállalkozások részére. 

k) Jogszabályban meghatározott közösségi és egyéb nemzetközi engedélyeket, illetve 

igazolványokat ad ki. 
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Nyíregyháza, 2017. április 18. 

 

 Dr. Galambos Ildikó sk. 

 hivatalvezető 

 


