
Munkaerő- piaci Osztály 

Koordinációs feladatai: 

a) A Munkaerő-piaci osztály koordinációs feladatai tekintetében ellátja a foglalkoztatáspolitikai 

aktív eszközök működtetésének koordinálásával, keretgazdálkodással, munkahelyteremtő 

beruházás, munkahelymegőrző támogatás, bérgarancia támogatás nyújtásával kapcsolatos, 

valamint elemzési feladatokat: 

b) Koordinálja a járási hivatalok munkahelymegőrző támogatásokkal kapcsolatos tevékenységét, 

központi támogatás esetén előkészíti a minisztériumi döntési javaslatokat; 

c) Ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret 

tervezését és a felhasználás ellenőrzését; 

d) A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 

feladatokat; 

e) Szakmai ajánlások készítésével összehangolja, segíti a járási hivatalok feladatkörébe tartozó 

foglalkoztatáspolitika aktív eszközeihez kapcsolódó alábbi feladatok végrehajtásának eljárási 

gyakorlatát: 

- foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás; 

- szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzése 

támogatása, 

- mobilitási támogatások; 

- vállalkozóvá válás támogatása; 

- munkaközvetítéssel, munkáltatói kapcsolattartással összefüggő módszertani feladatok; 

- részmunkaidős foglalkoztatás támogatása; 

- egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz 

kapcsolódó feladatok végrehajtása; 

 

f) Az országosan hirdethető munkaerő-igényeket továbbítja a járási hivatalok részére, 

információt nyújt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, a régió munkaerő-piaci 

folyamatairól; 

g) Javaslatot tesz az NFA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete eszközönkénti 

felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra; 

h) Ellátja a bérkompenzáció lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 

 

Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 

a) Ellátja a miniszter által pályázati eljárás alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatással 

kapcsolatos feladatokat (pályáztatás, döntés előkészítése, hatósági szerződés megkötése, 

támogatás utalásának előkészítése, teljesítés figyelemmel kísérése, pénzeszközök 

visszakövetelése); 

b) Ellátja az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével 

kapcsolatos feladatokat (pályázati felhívás előkészítése, szakmai véleményezés, döntés 



előkészítés, hatósági szerződés megkötése, támogatás utalásának előkészítése, teljesítés 

figyelemmel kísérése, pénzeszközök visszakövetelése); 

c) Feldolgozza a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás iránti kérelmeket, a döntést 

előkészíti, intézkedik a kifizetés iránt. 

d) Javaslatot tesz munkaerő-piaci programok indítására, ellátja a kidolgozásával, 

megvalósításával kapcsolatos feladatokat. 

 

Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai:              

a) Gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja a járási 

hivatalok szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaciszolgáltatásokat szervez és működteti a 

szolgáltatások kiépített intézményrendszerét.  

b) A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok között a szervezeti egység az 

irányadó jogszabályok, illetve normatív utasítások, így különösen munkaerő-piaciszolgáltatást 

nyújtók részére adható támogatásokról, valamint a munkaerő-piaciszolgáltatáshoz kapcsolódó 

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. 

c) Együttműködik a járási hivatalok kel a szolgáltatások tartalmának, színvonalának 

egységesítése, növelése érdekében, így különösen szakmai napok szervezésében, 

lebonyolításában a járási hivatalok en dolgozó munkaerő-piaciszolgáltatást nyújtó 

munkatársak számára, illetve módszertani anyagok készítésében a munkatársak szolgáltatási 

jellegű szakmai munkájának segítése érdekében. 

d) Ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési tanácsadási és koordinációs feladatokat, 

valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel, 

 

Programokkal kapcsolatos feladatai:  

Ellátja azon Uniós programokkal – így különösen a TÁMOP 1.1.2. programmal, GINOP 5.2.1. 

programmal - kapcsolatos feladatokat, melyekben a Foglalkoztatási Főosztály kedvezményezetti 

pozícióban szerepel.  E feladatcsoport keretében a szervezeti egység ellát mind a 

programtervezéssel, mind a programmegvalósítással kapcsolatos szakmai, illetve egyes pénzügyi 

feladatokat: 

a) megismeri a programtervezési dokumentációt, figyelemmel kíséri annak változásait,  

b) előkészíti a program-tervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai információkat,  

c) a kompetens szervezeti egységek, munkatársak bevonásával elvégzi a programtervezést, 

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

módosítását,   

d) ellátja a működési célú támogatás tárgyában az NGM és a Kormányhivatal által megkötött 

együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó, az abban foglaltak teljesítését segítő 

feladatokat, közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződések közreműködő szervezet 

ellenőrzésére történő előkészítése, elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása, 



e) ellátja a támogatásra vonatkozó megállapodáshoz (konzorciumi, együttműködési) kapcsolódó, 

előkészítő, az abban foglaltak teljesítését segítő feladatokat, 

f) előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok járási hivatalok 

telephelyenkénti leosztását, 

g) irányítja, koordinálja a program az irányadó jogszabályok, normatív utasítások, jóváhagyott 

programterv szerinti végrehajtását, 

h) koordinálja a járási hivatalok a projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai tevékenységét, 

i) rendszeresen szakmai értekezleteket tart, 

j) a hatásköri szabályok figyelembe vételével megválaszolja a járási hivatalok program 

működtetésével kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleit,    

k) amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra 

hatáskörrel rendelkező szerv szakmai iránymutatása válik szükségessé, főosztályvezetői 

aláírásra előkészíti az iránymutatás kérést; a megérkezett iránymutatást, annak tartalmát 

alkalmazza, valamint azt továbbítja azon szervezeti egységeknek – társosztályoknak, járási 

hivataloknak – akiknek tevékenységét az abban foglaltak érintik,   

l) megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem járási hivatalok hatáskörbe tartozó 

tájékoztatáskéréseket,  

m) összeállítja a projekt szakmai előrehaladási jelentéseit, részbeszámolóit, időszakos 

beszámolóit, záró jelentését, kifizetési igényléseit 

n) koordinálja a programhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring 

vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,  

o) folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak alakulását, szükség esetén intézkedési 

javaslatot készít, 

p) koordinálja a projekt PR tevékenységét, megvalósítja a projekt kommunikációs tervében 

meghatározott tevékenységeket a minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítása érdekében. 

q) kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel,  

r) a vonatkozó Intézkedési tervben foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, adatszolgáltatási 

feladatokat,  

s) elvégzi a programhoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat, nyilvántartásokat és adatbázisokat 

vezet és karbantart,  

t) vezetői döntés alapján a munkatársak képviselik a Foglalkoztatási Főosztályt a programmal 

kapcsolatos rendezvényeken, 

u) a programokkal kapcsolatban médianyilatkozatokat realizál vezetői döntés alapján, a belső 

szabályozók által meghatározott rend szerint, 

v) nyomon követi a projekt keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 

folyamatait, 

w) a működési költségek vonatkozásában együttműködik a Kormányhivatallal, számára adatot 

szolgáltat, az alapul fekvő bizonylatokat rendszeresen továbbítja  



x) folyamatosan figyelemmel kíséri a program likviditását, 

y) elkészíti a program pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit, 

z) összeállítja a kifizetési kérelmeket és azok hiánypótlásait, 

 

Képzésekkel kapcsolatos feladatai:  

a) az irányadó jogszabályok, illetve normatív utasítások, így különösen a képzés eljárási 

rendjének figyelembe vételével, szakmailag koordinálja és segíti a járási hivatalok valamennyi 

munkaerő-piaciképzéssel kapcsolatos tevékenységét, így különösen az ajánlott képzési 

programok, az elfogadott képzési programok, a munkaviszony melletti képzések 

vonatkozásában, 

b) összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a 

Foglalkoztatási Főosztály éves képzési tervét, 

c) elkészíti a képzési ajánlattételi felhívást, ellátja az ajánlattételi eljárás lefolytatásával 

kapcsolatos, a vonatkozó módszertani útmutató által meghatározott feladatokat, értékeli és 

döntésre előkészíti a képzési ajánlatokat, majd a döntést követően arról értesíti az 

ajánlattevőket, 

d) 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, 

e) koordinálja és figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítást, és ha a 

megállapodásban / hatósági szerződésben foglaltak bármely fél általi teljesítését akadályozó / 

veszélyeztető tény, körülmény áll fenn, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, 

illetve intézkedési javaslatot tesz,    

f) a képzési programok megvalósítása érdekében, kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő 

képzéseket megvalósító képző intézményekkel,    

g) a tanfolyamok (képzési programok) indítása előtt, főosztályvezető általi aláírásra előkészíti a 

képző intézményekkel kötendő megállapodást, aláírást követően gondoskodik a képző 

intézmény képviselője általi aláírásról,   

h) feldolgozza az egyes képzési programokhoz érkező ügyfél-elégedettségi kérdőíveket, 

megfogalmazza a szakmai konzekvenciákat, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz, 

i) megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem járási hivatali hatáskörbe tartozó 

tájékoztatáskéréseket,  

j) biztosítja az Osztály működési területét érintő adat- és információáramlást a járási hivatalok, 

társosztályok felé,  

k) fogadja a járási hivatalok által felterjesztett elfogadott képzések iránti kérelmeket, 

megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt képző, illetve a képzési program szerepel-e a 

Foglalkoztatási Főosztály képzési jegyzékén, és a vizsgálat eredményéről értesíti az illetékes 

járási hivatalt, ha a vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy nem, akkor elvégzi a 

szükséges eljárást, melynek eredményéről értesítést küld az érintett járási hivataloknak, 



l) közreműködik a különböző képzési szakterületekkel kapcsolatban indított, azt érintő 

programok működtetésével kapcsolatos feladatokat, így különösen a TÁMOP 2.1.6. 

programmal kapcsolatos feladatokat, 

m) a tárgykörben médianyilatkozatokat realizál vezetői döntés alapján, a belső szabályozók által 

meghatározott rend szerint. 

n) ellátja a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési 

hozzájárulás terhére történő elszámolásával kapcsolatos feladatokat.  

 

Rehabilitációs igazgatással kapcsolatos feladatai: 

a) Együttműködik a rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban, rokkantsági ellátásban 

részesülő illetve ellátásban nem részesülő megváltozott munkaképességű személyekkel, 

tájékoztatást nyújt, rehabilitációs tervet készít, és ellátja a jogszabály által előírt az ügyfél 

együttműködési kötelezettségeiből adódó feladatokat. 

b) A rehabilitációs terv teljesítése érdekében rendszeres kapcsolatot tart az ügyféllel. 

c) Együttműködik az ellátást megállapító Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztállyal, jogszabályban meghatározott esetekben értesítést küld részére. 

d) Biztosítja a megváltozott munkaképességű személyek megfelelő munkahelyen történő 

munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokhoz, továbbá a 

közfoglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférést. 

e) Kapcsolatot tart szociális szervezetekkel és közreműködik a programba való bevonásban. 

f) Munkaközvetítés érdekében együttműködik a megye munkáltatóival, munkaközvetítést végző 

szervezetekkel. 

g) Valamennyi célcsoport vonatkozásában állásfeltárást, munkaközvetítést végez, szolgáltatást 

nyújt. 

h) Munkavállalónként – rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló rehabilitációs terve 

alapján – egyéni foglalkoztatási megállapodást köt az akkreditált munkáltatóval. 

i) Az akkreditált szervezet munkaerőigényének feltöltése érdekében rehabilitációs célú 

munkaközvetítést végez, kapcsolatot tart az akkreditált szervezeteknél működő rehabilitációs 

tanácsadóval. 

 

Egyéb feladatai: 

a) Ellátja a Nemzeti Felzárkóztatási Stratégia, valamint annak végrehajtásáról szóló 

kormányzati intézkedési tervhez kapcsolódó feladatokat. Intézkedési tervet készít, mely 

megfogalmazza a Stratégia, illetve kormányzati intézkedési terv által tartalmazott a 

Foglalkoztatási Főosztályra vonatkozó feladatokat, annak felelőseit és a határidőket. 

b) Részt vesz a kistérségi, megyei paktumok működtetésében, koordinálásában; 

c) Ellátja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből adódó 

feladatokat; 

d) Ellátja a befektetői portfoliók kezelésével kapcsolatos feladatokat, 



e) Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben meghatározott feladatokat, 

f) Ellátja a megyei törvényszékek, végelszámolók által megküldött felszámolás, 

végelszámolás megindításával kapcsolatos feladatokat, 

g) Ellátja a többségi külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatási 

feladatokat 

h) Elkészíti és összefoglalja a Foglalkoztatási Főosztály éves tevékenységének értékeléséről 

szóló szakmai beszámolót. 

i) A pályaválasztási kiállítással kapcsolatos feladatok keretében az Osztály fő felelősként 

végzi a tervezési, előkészítési, lebonyolítási, beszámolási feladatokat a Foglalkoztatási 

Főosztály valamennyi szervezeti egységének bevonásával.  

j) Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket. 

k) Ellátja a megyei roma referensi feladatokat (a roma közösséget érintő foglalkoztatási 

programok előkészítésében való közreműködés; a roma személyek szélesebb körű 

foglalkoztatására irányuló intézkedések megvalósításában való közreműködés; a központi 

roma programokról való tájékozódás, sikerességének elősegítése; a roma 

foglalkoztatással összefüggő beszámolók előkészítése) 

l) Ellátja a megyei Virtuális Munkaerő piaci Portál /VMP/ koordinátori feladatokat 

(kommunikációs, ellenőrzési, tanácsadási és multiplikátori feladatok; valamint 

közreműködik az önéletrajzok moderálásában). 

m) Ellátja a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatfelelős feladatkörét a 

kormánymegbízott utasításának megfelelően. 

 



Alapkezelő osztály 

Kodifikációs feladatai: 

a) Részt vesz a Foglalkoztatási Főosztály ügyrendjének előkészítésében, közreműködik a 

működéshez kapcsolódó belső szabályzatok, főosztályvezetői utasítások véleményezésében, 

az osztály feladatkörét érintő szabályzatokat, és főosztályvezetői utasításokat előkészíti. 

b) Véleményezi a Foglalkoztatási Főosztály által kiírásra kerülő pályázati felhívások tervezetét. 

c) Az Alapkezelő osztály kodifikációs feladatai tekintetében kidolgozza a Nemzeti Foglalkoztatási 

Alap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási szabályokat, szabályzatokat, jogszabályi 

változás, továbbá igény esetén gondoskodik a szabályzatok módosításáról, végrehajtja azok 

rendelkezéseit.  

 

Koordinációs feladatai: 

a) Koordinálja az NFA alaprészek lekötöttségének, valamint a kötelezettségvállalásoknak a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályain lévő nyilvántartását. Felülvizsgálja az egyes 

támogatási eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások tartalmi és formai elemeit. 

b) Koordinálja az NFA leltározási tevékenységét, az IR-ben, illetve FPIR-ben nyilvántartott 

kötelezettségek, követelések zárásával, nyitásával kapcsolatos feladatokat. 

 

Funkcionális feladatai: 

a) Nyilvántartja az NFA-ból nyújtott kölcsönállományt; 

b) Iránymutatást ad a járási hivatalok, szervezeti egységek részére az NFA működtetésével 

kapcsolatos munkájukhoz. 

c) Vezeti a Foglalkoztatási Főosztály szervezeti egységei és a járási hivatalok által az NFA-

ból, illetve TÁMOP-os, GINOP-os projektek keretében nyújtott támogatásokhoz 

kapcsolódó visszakövetelő határozatokról a nyilvántartást. A befizetéseket a 

nyilvántartásba felvezeti, és havonta kimutatást küld a járási hivataloknak, osztályoknak, a 

hátralékos ügyfelekről. A behajthatatlan és méltányosságból elengedett követeléseket 

kivezeti a nyilvántartásokból, főkönyvi könyvelésből.  

d) Nyilvántartja az NFA bevételeit. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti.  

e) Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó előírt költségvetési jelentéseket. 

f) Elkészíti az NFA negyedéves mérlegjelentéseit, éves beszámolóját a szakmai irányító 

szerv által meghatározott formában és az általa megadott határidőre, biztosítva azok 

tartalmi és számszaki helyességét, elkészíti a havi VIR adatszolgáltatást; 

g) Az NFA valamennyi általa kezelt alaprészével kapcsolatosan végzendő leltározási 

tevékenységet megszervezi, irányítja, végzi és ellenőrzi. 

h) Ellátja, illetve felügyeli az NFA-t érintő jogszabályban előírt kötelezettségvállalásokkal, 

pénzügyi ellenjegyzéssel, a kifizetések teljesítésigazolásával, érvényesítésével, 

utalványozásával kapcsolatos feladatokat és jogköröket. 



i) Elkészíti az Integrált Rendszerben startmunka mintaprojektekkel, a foglalkoztatás bővítő 

bértámogatással, a munkahelymegőrzés támogatásával kapcsolatos elszámolást, a 

szakmai teljesítésigazolást, az utalás előkészítését. Valamint az utalványrendeleteit, és 

gondoskodik a pénzügyi teljesítésről.  

j) A járási hivatalok és a foglalkoztatási főosztály osztályainak teljesítés igazolt, utalásra 

előkészített feladásai alapján gondoskodik az Integrált Rendszerben és a Foglalkoztatási 

Pénzügyi Információs Rendszerben kezelt támogatások, költségelszámolások 

utalványrendeleteinek elkészítéséről, valamint a pénzügyi teljesítésről a MÁK-on 

keresztül. 

k) Gondoskodik a járási hivatalok, illetve a szakmai osztályok által teljesítésigazolt, valamint 

közvetlenül az Alapkezelő osztályra érkező számlák pénzügyi rendezéséről; 

l) A járási hivatalok által az Integrált Rendszerben teljesítés-igazolt, utalásra előkészített 

álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás és vállalkozóvá válás támogatása tételeket 

összesíti, elvégzi a számfejtést, gondoskodik azok postán keresztül történő kifizetéséről, 

átutalásáról. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal 

kapcsolatos ügyeket, kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak 

megszüntetését. Elkészíti a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges 

igazolásokat. Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári 

utalásról.  

m) Elkészíti az NFA-hoz kapcsolódó pénzügyi utalási állományokat. 

n) Az NFA kezelője által kialakított számlarend alapján megszervezi, kontírozza és könyveli a 

gazdasági eseményeket a főkönyvi számlákra, vezeti az előírt analitikus nyilvántartásokat. 

Havonta egyezteti a főkönyvi könyvelést az analitikus nyilvántartásokkal. 

o) Összeállítja a szakmai osztályoktól és a járási hivataloktól kapott információk 

segítségével, illetve a kötelezettség nyilvántartás alapján az Alap havi pénzigénylését és 

negyedéves előirányzat-felhasználási tervét, biztosítja a zavartalan pénzellátást. 

p) Biztosítja a könyvvizsgáló, a felügyeleti szerv és belső ellenőrzés számára a gyors és 

pontos adatszolgáltatást. 

q) Részt vesz az NFA tervezési, értékelési feladatainak ellátásában. 

r) Részt vesz az FPIR rendszer működésének szakmai irányításában. 

s) Kapcsolatot tart a MÁK területi szervével, ellenőrzi az egységes rovatazonosító kódokat, 

elvégzi a kódhelyesbítéseket. 

t) Koordinálja és működteti az értékhatárt meghaladó, az NFA-ból nyújtott támogatások 

kötelezettségvállalásait megelőző költségvetési felügyelői engedélyeztetés folyamatát. 

u) Illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, 

ennek keretében ellenőrzi a Foglalkoztatási Főosztály 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. Ellátja 

a decentralizált NFA felhasználásának szakmai ellenőrzését. 

v) Végzi a NAV által a támogatásokból levont köztartozások egyeztetését a Foglalkoztatási 

Főosztállyal és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival.  

 

Egyéb feladata: 

a) Elkészíti a társadalombiztosítási-, és adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, 

adatszolgáltatásokat, bevallásokat és továbbítja azt az ügyfélkapun keresztül; 

b) Az NFA-val szembeni tartozásokról, kifizetett támogatásokról, ellátásról igazolásokat ad ki a 

kérelmezőknek; 

c) Uniós programokkal kapcsolatos feladatokat lát el. 

d) Végzi a központi hatáskörű támogatások kötendő szerződésinek pénzügyi szempontú 

véleményezését. 

e) Közreműködik a Foglalkoztatási főosztály rendezvényeinek szervezésében. 

f) Minőségirányítási rendszert működtet és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

g) Figyelemmel kíséri a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai minőségfejlesztő tevékenységét. 

h) Koordinálja az elégedettségi felméréseket. 

i) Ellátja a foglalkoztatási főosztály iratkezelésével összefüggő koordinációs feladatokat, 

közreműködik az iratok selejtezésében.  

j) Szervezi a kormánytisztviselők belső képzését. 

k) Szervezi és közreműködik az eszközleltározási feladatok ellátásában. 

l) Kapcsolatot tart és együttműködik a szállítókkal és a Kormányhivatal Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztályával. 

m) Koordinálja az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a 

biztonságtechnikai felügyeletet ellátó és a takarítást végző szervezet képviselőivel. 

n) Szervezi és ellátja az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat. 

o) Gondoskodik a foglalkoztatási főosztály feladatkörének ellátásához szükséges 

adminisztrációs tevékenység ellátásáról, az ügyintézéshez, ügykezeléshez szükséges 

nyomtatványok, irodaszerek, technikai eszközök megrendeléséről és pótlásáról. 

p) Végzi a szakmai rendszerek (IR, FPIR, internet alapú programok) informatikai felügyeletét, 

programok futtatását, hibaelhárítás, hibabejelentések megfelelő fórumokra való továbbítását, 

leköveti a hibajavítást, minden az informatikai rendszereket érintő feladatok ellátását és a 

működésből fakadó hibák teljes körű elhárítását. 

q) Megyei informatikai feladatokat koordinálja, szervezi, segíti a lebonyolítást. 

r) Informatikai rendszerek jogosultságát kezeli, nyilvántartja, folyamatosan karbantartja. 

s) Végzi az IBSZ (Informatikai Biztonsági Szabályzat) oktatását, és gondoskodik betartatásáról. 

 


