
Budapest Fdvaros Kormanyhivatalat vezeto kormanymegbizott 
?.4.12020. (U\\ ..%) szlm" utasitlsa 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyrendjerol 

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 23. § (4) bekezdes i) pontjaban, a fovarosi es 
megyei kormanyhivatalok szervezeti es mukodesi szabalyzatarol szolo 312020. (11.28.) MvM 
utasitas (a tovabbiakban: SZMSZ) 7. § d) pontjaban es 31. § (1) bekezdeseben foglalt 
feladatktjrben eljarva, a f6vArosi es megyei kormAnyhivatalokrc3l, valamint a jarasi (fov8rosi 
keriileti) hivatalokrol szolo 8612019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 
alapjan, Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak (a tovabbiakban: Kormanyhivatal) ~gyrendjet 
jelen utasitas 1 .-55. szamlj mellekletekent adom ki. 

Az utasitas hatalya a Kormanyhivatalra, a kormanymegbizott altal kozvetlenijl vezetett szervezeti 
egys6gekre 6s a f6varosi keriileti hivatalokra terjed ki. 

Az utasitas hatalya a Kormanyhivatal teljes foglalkoztatotti allomanyara, tovabba az egyes 
szervezeti egysegekhez beosztott osztondijas foglalkoztatottakra terjed ki. 

Jelen utasitas a kbzzetetel6t k8veto napon l6p hathlyba. Ezzel egyidejuleg hatalyat veszti a 
Budapest FiSvAros ijgyrendjerbl szbl6 1812017. (11.28.) kormanymegbizotti utasitas, 6s a 
P6nzugyi 6s Gazdalkodhsi Faosztaly egyes feladatainak ~tcsoportosit8sar6l 6s a 
Kormanymegbizotti Kabinet Ugyrendjenek modositasarol szolo 331201 8. (V111.16.) 
kormanymegbizotti utasitas. 

Jelen utasitds elokeszites66rt 6s aktualizAlasa6rt a Fbigazgatoi TitkArsAg felelos. 

Budapest, 2020 ...o 3.: .?'!:... ... . 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA ÜGYRENDJE 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Bevezető rendelkezések 

1.1. Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) feladatait és működési 
rendjét a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), a 
hatásköröket megállapító jogszabályok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban:Mt.), a Korm. rendelet, az SZMSZ, továbbá más közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, valamint a mindenkor hatályos kormánymegbízotti normatív utasítások (a 
továbbiakban: belső szabályzatok) határozzák meg. 

1.2. A Kormányhivatal a kormány területi igazgatási szerve, belső felépítését tekintve a 
kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből, (főosztályok és önálló 
osztály jogállású szervezeti egységek), valamint fővárosi kerületi hivatalokból áll.  

1.3. Budapest Főváros Kormányhivatala I-XXIII. fővárosi hivatalai a Kormányhivatal önálló feladat- és 
hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, nem önálló költségvetési szervek, önálló jogi 
személyiséggel nem rendelkeznek. 

1.4. Az Ügyrendben foglaltakat a Kormányhivatal működését meghatározó jogszabályokkal, a 
Kormányhivatal SZMSZ-ével, és más közjogi szervezetszabályozó eszközökkel összhangban kell 
alkalmazni.  

2. A Kormányhivatal megnevezése, adatai, elérhetősége 

2.1. Általános adatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Adószám: 15789233-2-41   
KSH szám: 15789233-8411-312-01 
Levelezési cím: Budapest 1364 Pf.: 234. 
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
A kormánymegbízott és főigazgató irodája:1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.  
Telefon (kormánymegbízott): 06-1-896-2441,  
Telefon (főigazgató): 06-1-896-2429 
Fax: 06-1-237-4882 
E-mail (1): kormanymegbizott@bfkh.gov.hu 
E-mail (2):foigazgato@bfkh.gov.hu 
Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 
 

2.2. A kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre és a kerületi hivatalokra 
vonatkozó alapadatok – hivatalos elnevezés, levelezési cím, a vezető irodájának címe, a 
szervezeti egység központi e-mail címe(i), illetve telephelyek címe(i) – az Ügyrend mellékleteiben 
kerülnek rögzítésre. Az egyes telephelyekhez tartozó telefonszámokat az intraneten közzétett 
telefonkönyvekben, illetve a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest honlapon kell közzétenni, 
az adatok aktualitásáért az adott szervezeti egység vezetője felelős. 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
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3. A Kormányhivatal belső szervezeti tagozódása 

A) A kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek 

3.1. Kormánymegbízotti Kabinet 

3.2. Főigazgatói Titkárság 

3.3. Védelmi Bizottság Titkársága  

3.4. Belső Ellenőrzési Osztály 

3.5. Állami Főépítészi Iroda 

3.6. Metrológia és Műszaki Felügyeleti Főosztály 

3.6.1. Piacfelügyeleti Osztály 

3.6.2. Műszaki Felügyeleti Osztály 

3.6.3. Mechanikai Mérések Osztálya 

3.6.4. Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály 

3.6.5. Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály 

3.7. Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

3.7.1. Műszaki Biztonsági Osztály 

3.7.2. Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya 

3.7.3. Villamosenergia-ipari Osztály 

3.7.4. Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya 

3.8. Egészségbiztosítási Főosztály 

3.8.1. Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály 

3.8.2. Ellenőrzési Osztály 

3.8.3. Ellátási Gazdálkodási és Méltányossági Osztály 

3.8.4. Baleseti Megtérítési Osztály 

3.8.5. Ügyviteli Osztály 

3.8.6. Nyilvántartási Osztály 1. 

3.8.7. Nyilvántartási Osztály 2. 

3.8.8. Szakellátási Osztály 

3.8.9. Pénzbeli Ellátási Osztály 1. 

3.8.10. Pénzbeli Ellátási Osztály 2. 

3.8.11. Egészségbiztosítási Osztály Cegléd 

3.8.12. Egészségbiztosítási Osztály Vác 

3.9. Népegészségügyi Főosztály 

3.9.1. Hatósági és Koordinációs Osztály 

3.9.2. Működéstámogató és Statisztikai Osztály 

3.9.3. Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás-egészségügyi Osztály 

3.9.4. Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály 
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3.9.5. Laboratóriumi Osztály 

3.9.6. Nemfertőző Betegségek Osztálya 

3.9.7. Közegészségügyi Osztály 1. 

3.9.8. Közegészségügyi Osztály 2. 

3.9.9. Egészségügyi, Igazgatási és Nyilvántartási Osztály 

3.9.10. Népegészségügyi Döntés-felülvizsgálati Osztály 

3.10. Nyugdíjbiztosítási Főosztály  

3.10.1. Központi Nyugdíj Koordinációs Ügykezelési Osztály 

3.10.2. Nyugdíjbiztosítási Méltányossági Ügyek Osztálya 

3.10.3. Nyugdíj-felülvizsgálati Osztály 

3.10.4. Ellenőrzési Osztály 1. 

3.10.5. Ellenőrzési Osztály 2. 

3.10.6. Nyilvántartási Osztály 1. 

3.10.7. Nyilvántartási Osztály 2. 

3.10.7.1. Nyugdíjmegállapítási Osztály 1. 

3.10.7.2. Nyugdíjmegállapítási Osztály 2. 

3.10.7.3. Nyugdíjmegállapítási Osztály 3. 

3.10.7.4. Adategyeztetési Osztály 1. 

3.10.7.5. Adategyeztetési Osztály 2. 

3.10.7.6. Adategyeztetési Osztály 3. 

3.10.7.7. Adategyeztetési Osztály 4. 

3.10.7.8. Ügyfélszolgálati Osztály 

3.10.7.9. Nemzetközi Adategyeztetési Osztály 

3.10.7.10. Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Osztály 

3.10.7.11. Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1. 

3.10.7.12. Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 2. 

3.10.8. Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati Osztály 

3.11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

3.11.1. Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya 

3.11.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya 

3.11.3. Szociális és Gyámügyi Osztály 

3.11.4. Igazságügyi Osztály 

3.11.5. Kárpótlási és Családi Csődvédelmi Osztály 

3.11.6. Gyámügyi Döntés-felülvizsgálati Osztály 

3.12. Foglalkoztatási Főosztály 

3.12.1. Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály 
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3.12.2. Alapkezelő Osztály 

3.12.3. Munkaerőpiaci Osztály 

3.12.4. VEKOP 8.1.1 Projektszervezet 

3.12.5. VEKOP 8.2.1 Projektszervezet 

3.12.6. Foglalkoztatási Döntés-felülvizsgálati Osztály 

3.13. Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály 

3.13.1.1. Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

3.13.1.2. Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

3.13.1.3. Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály 

3.14. Fogyasztóvédelmi Főosztály 

3.14.1.1. Fogyasztóvédelmi Osztály 

3.14.1.2. Fogyasztó-kapcsolati Osztály 

3.14.2. Fogyasztóvédelmi Döntés-felülvizsgálati Osztály 

3.15. Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 

3.15.1. Kereskedelmi Osztály 

3.15.2. Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 

3.15.3. Haditechnikai Osztály 

3.15.4. Exportellenőrzési Osztály 

3.15.5. Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály 

3.15.6. Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály 

3.16. Földhivatali Főosztály 

3.16.1. Földhivatali Igazgatási Osztály 

3.16.2. Földmérési Osztály 

3.16.3. Földügyi Osztály 

3.16.4. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1. 

3.16.5. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2. 

3.16.6. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3. 

3.16.7. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 4. 

3.16.8. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 5. 

3.16.9. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 6. 

3.16.9.1. Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály 

3.16.9.2. Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztály 

3.16.9.3. Földhivatali Ügyirat-kezelési Osztály 

3.16.10. Földhivatali Döntés-felülvizsgálati Osztály 

3.17. Rehabilitációs Főosztály 

3.17.1. Foglalkozási Rehabilitációs Osztály 
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3.17.2. Nyilvántartási Rendszerek Osztálya 

3.17.3. Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály 

3.17.4. Rehabilitációs Támogatások Osztálya 

3.18. Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály 

3.18.1.1. Alapellátási Osztály 

3.18.1.2. Időszakos Felülvizsgálatok Osztálya 

3.18.1.3. Rehabilitációs Szakértői Osztály 1. 

3.18.1.4. Rehabilitációs Szakértői Osztály 2. 

3.18.2. Rehabilitációs Szakértői Osztály 3. 

3.19. Családtámogatási Főosztály 

3.19.1.1. Családtámogatási Osztály 1. 

3.19.1.2. Családtámogatási Osztály 2. 

3.19.1.3. Családtámogatási Osztály 3. 

3.19.1.4. Családtámogatási Osztály 4. 

3.19.1.5. Családtámogatási Osztály 5. 

3.20. Lakástámogatási Főosztály 

3.20.1. Lakástámogatási Hatósági Osztály 

3.20.2. Lakástámogatási Osztály 

3.21. Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály 

3.21.1. Hazai Anyakönyvi Osztály 1. 

3.21.2. Hazai Anyakönyvi Osztály 2. 

3.21.3. Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály  

3.21.4. Egyszerűsített Honosítási Osztály 

3.21.5. Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály 

3.21.6. Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály 

3.21.7. Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya 

3.21.8. Titkársági és Koordinációs Osztály 

3.22. Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

3.22.1. Gyorsforgalmi útügyi Osztály 

3.22.2. Hídügyi Osztály 

3.22.3. Hajóüzemi Biztonsági és Regiszteri Osztály 

3.22.4. Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály 

3.22.5. Kikötői Osztály 

3.22.6. Közlekedés Hatósági Osztály 

3.23. Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály 

3.23.1. Útügyi Osztály 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 1. számú melléklete 

9 

3.23.2. Műszaki Osztály 

3.23.3. Forgalmi Osztály 

3.24. Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

3.24.1. Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály 

3.24.2. Kiemelt Ügyek Osztálya 

3.24.3. Örökségvédelmi Osztály 

3.24.4. Észak-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 

3.24.5. Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 

3.24.6. Nyugat-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 

3.24.7. Kelet-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 

3.24.8. Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 

3.24.9. Építésügyi Hatósági Felügyeleti Osztály 

3.25. Hatósági és Oktatási Főosztály 

3.25.1. Hatósági Osztály 

3.25.2. Oktatási és Köznevelési Osztály 

3.25.3. Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály 

3.26. Központi Okmányirodai Főosztály 

3.26.1.1. Személyi Okmány Osztály 

3.26.1.2. Gépjármű Okmány Osztály 

3.26.1.3. Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály 

3.27. Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

3.27.1.1. Települési Önkormányzati Osztály 

3.27.1.2. Nemzetiségi Önkormányzati Osztály 

3.28. Informatikai Főosztály 

3.28.1. Informatikai Osztály 1. 

3.28.2. Informatikai Osztály 2. 

3.28.3. Informatikai Osztály 3. 

3.28.4. Informatikai Osztály 4. 

3.28.5. Informatikai Osztály 5. 

3.29. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

3.29.1. Pénzügyi Osztály 

3.29.2. Számviteli Osztály 

3.29.3. Költségvetési Osztály 

3.29.4. Üzemeltetési Osztály 

3.29.5. Vagyongazdálkodási Osztály 

3.29.6. Gazdálkodási és Beszerzési Osztály 
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3.29.7. Karbantartási Osztály 

3.29.8. Támogatási és Ellátási Osztály 

3.29.9. Bérgazdálkodási Osztály 

3.29.10. Bevételi Osztály 

3.29.11. Projektelszámolási és Kontrolling Osztály 

3.29.12. Logisztikai Osztály 

3.29.13. Közbeszerzési Osztály 

3.30. Jogi és Koordinációs Főosztály 

3.30.1. Perképviseleti Osztály 

3.30.2. Koordinációs Osztály 

3.30.3. Szervezési Osztály 

3.30.4. Jogi Osztály 

3.31. Humánpolitikai Főosztály 

3.31.1. Humánpolitikai Osztály 1.  

3.31.2. Humánpolitikai Osztály 2.  

3.31.3. Humánpolitikai Osztály 3. 

B) A Kormányhivatal kerületi hivatalai 

3.32. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala 

3.32.1. Kormányablak Osztály 

3.32.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

3.33. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala 

3.33.1. Kormányablak Osztály 

3.33.2. Hatósági Osztály 1. 

3.33.3. Hatósági Osztály 2. 

3.33.4. Gyámügyi Osztály 

3.33.5. Népegészségügyi Osztály 

3.34. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 

3.34.1.1. Kormányablak Osztály 

3.34.1.2. Hatósági Osztály 1. 

3.34.1.3. Hatósági Osztály 2. 

3.34.1.4. Gyámügyi Osztály 

3.34.1.5. Foglalkoztatási Osztály 

3.35. Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala 

3.35.1. Kormányablak Osztály 

3.35.2. Hatósági Osztály 1. 

3.35.3. Hatósági Osztály 2. 
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3.35.4. Gyámügyi Osztály 

3.35.5. Foglalkoztatási Osztály 

3.36. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 

3.36.1.1. Kormányablak Osztály 

3.36.1.2. Hatósági Osztály 

3.36.1.3. Gyámügyi Osztály 

3.36.1.4. Népegészségügyi Osztály 

3.37. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala 

3.37.1. Kormányablak Osztály 1. 

3.37.2. Kormányablak Osztály 2. 

3.37.3. Hatósági Osztály 

3.37.4. Gyámügyi Osztály 

3.37.5. Népegészségügyi Osztály 

3.38. Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala 

3.38.1. Kormányablak Osztály 

3.38.2. Hatósági Osztály 

3.38.3. Gyámügyi Osztály 

3.39. Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala 

3.39.1.1. Kormányablak Osztály 1. 

3.39.1.2. Kormányablak Osztály 2. 

3.39.1.3. Hatósági Osztály 

3.39.1.4. Gyámügyi Osztály 

3.39.1.5. Foglalkoztatási Osztály 

3.40. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala 

3.40.1. Kormányablak Osztály 

3.40.2. Hatósági Osztály 1. 

3.40.3. Hatósági Osztály 2. 

3.40.4. Gyámügyi Osztály 

3.40.5. Foglakoztatási Osztály 

3.40.6. Foglalkoztatási és Ellátási Osztály 

3.41. Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala 

3.41.1. Kormányablak Osztály 

3.41.2. Hatósági Osztály  

3.41.3. Gyámügyi Osztály 

3.41.4. Népegészségügyi Osztály 

3.41.5. Foglalkoztatási Osztály 
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3.42. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 

3.42.1.1. Kormányablak Osztály 1. 

3.42.1.2. Kormányablak Osztály 2. 

3.42.1.3. Hatósági Osztály 1. 

3.42.1.4. Hatósági Osztály 2. 

3.42.1.5. Gyámügyi Osztály 

3.42.1.6. Népegészségügyi Osztály 

3.43. Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala 

3.43.1.1. Kormányablak Osztály 

3.43.1.2. Hatósági Osztály 

3.43.1.3. Gyámügyi Osztály 

3.44. Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala 

3.44.1.1. Kormányablak Osztály 

3.44.1.2. Hatósági Osztály 1. 

3.44.1.3. Hatósági Osztály 2. 

3.44.1.4. Gyámügyi Osztály 

3.44.1.5. Foglalkoztatási Osztály 

3.45. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 

3.45.1.1. Kormányablak Osztály 

3.45.1.2. Hatósági Osztály 1. 

3.45.1.3. Hatósági Osztály 2. 

3.45.1.4. Gyámügyi Osztály 

3.45.1.5. Népegészségügyi Osztály 

3.46. Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala 

3.46.1. Kormányablak Osztály 

3.46.2. Hatósági Osztály 

3.46.3. Gyámügyi Osztály 

3.47. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala 

3.47.1. Kormányablak Osztály 

3.47.2. Hatósági Osztály 1. 

3.47.3. Hatósági Osztály 2. 

3.47.4. Gyámügyi Osztály 

3.48. Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala 

3.48.1. Kormányablak Osztály 

3.48.2. Hatósági Osztály 

3.48.3. Gyámügyi Osztály  
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3.49. Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala 

3.49.1. Kormányablak Osztály 

3.49.2. Hatósági Osztály 1. 

3.49.3. Hatósági Osztály 2. 

3.49.4. Gyámügyi Osztály 

3.49.5. Foglalkoztatási Osztály 

3.50. Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala 

3.50.1. Kormányablak Osztály 

3.50.2. Hatósági Osztály 

3.50.3. Gyámügyi Osztály 

3.51. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala 

3.51.1. Kormányablak Osztály 

Hatósági Osztály  

3.51.2. Gyámügyi Osztály 

3.51.3. Foglalkoztatási Osztály 

3.51.4. Népegészségügyi Osztály 

3.52. Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala 

3.52.1. Kormányablak Osztály 

3.52.2. Hatósági Osztály 

3.52.3. Gyámügyi Osztály 

3.52.4. Foglalkoztatási Osztály 

3.53. Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala 

3.53.1. Kormányablak Osztály 

3.53.2. Hatósági Osztály 

3.53.3. Gyámügyi Osztály 

3.54. Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 

3.54.1. Kormányablak Osztály 

3.54.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

4. A kapcsolattartás módja, szabályai 

4.1. A Kormányhivatal kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak (a továbbiakban együtt: 
foglalkoztatottjainak) külső és belső kapcsolattartására vonatkozó szabályokat az SZMSZ és a 
kormánymegbízott által e tárgykörben kiadott utasítások határozzák meg. 

4.2. A Kormányhivatalon belüli kapcsolattartás 

4.2.1. A Kormányhivatalon belül az információáramlás a szervezeti egységek között elsősorban a 
Kormányhivatal belső elektronikus levelező rendszerének, valamint az iktatóprogramok 
használatával, kivételes esetben papíralapú iratok továbbításával (a belső postajárat 
alkalmazásával) valósul meg. A szervezeten belüli kapcsolattartást, irattovábbítást fő szabály 
szerint elektronikus úton kell megvalósítani. 
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4.2.2. A kormánymegbízott közvetlen irányítása alatt álló önálló szervezeti egység vezetője, valamint 
a hivatalvezető feladatellátása során közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a 
főigazgatóval, az igazgatóval, a kabinetvezetővel, illetve más vezetőkkel, és szükség szerint a 
foglalkoztatottakkal. A Kormányhivatal foglalkoztatottjai a kormánymegbízottal, főigazgatóval, 
igazgatóval a szervezeti egység vezetőjén keresztül tartanak kapcsolatot. A feladatellátásukba 
tartozó ügyekben – a szolgálati útra figyelemmel – közvetlenül léphetnek kapcsolatba a 
Kormányhivatal más szervezeti egységeinél foglalkoztatottakkal. 

4.3. A Kormányhivatalon kívüli kapcsolattartás 

4.3.1. A Kormányhivatalt a kormánymegbízott képviseli. 

4.3.2. A kerületi hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a hivatalvezető képviseli, akadályoztatása esetén 
a hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető jogosult a 
képviseletre. Kizárólag a vezetők jogosultak a kormánymegbízott által meghatározott rendben és 
mértékben más külső szervekkel, szervezetekkel a kapcsolattartásra. 

4.3.3. A Hivatal vezetője a Kormányhivatal felettes szervével, továbbá a minisztériumokkal 
elsősorban a kormánymegbízott, illetve a főigazgató útján tart kapcsolatot. 

4.3.4. A Kormányhivatal foglalkoztatottjai a Kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó 
kérdésben a sajtó részére történő közvetlen tájékoztatás adására, információ megosztására – a  
kormánymegbízott egyedi hozzájárulása nélkül – nem jogosultak. A sajtóval való kapcsolattartás 
során a mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás szerint kell eljárni. 

4.4. Együttműködés  

4.4.1. A Kormányhivatal valamennyi vezetője és foglalkoztatottja köteles a kormányhivatali feladatok 
végrehajtásában együttműködni, a feladat- és hatáskörüket érintő információkat egymásnak 
átadni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői 
a felelősek. Különösen fontos az együttműködés az egyes főosztályok és a Hivatalok között a 
szakkérdés vizsgálata tárgyában. 

4.4.2. Amennyiben az önálló szervezeti egységen belül egy feladat ellátása, végrehajtása több 
osztályt is érint, és nincs előre elhatárolva az egyes osztályok feladata, az érintett vezetők soron 
kívül kötelesek egyeztetni a végrehajtás érdekében. Egyetértés hiányában az önálló szervezeti 
egység vezetője dönt. 

4.4.3. A szervezeti egység vezetője köteles a munkavégzés során tapasztalható akadályozó 
tényezőket megszüntetni, a saját vezetői beavatkozásával ki nem zárható akadályokról soron 
kívül tájékoztatni közvetlen vezetőjét, egyúttal közreműködni a több szervezeti egység közötti 
együttműködés zavaraiból adódó nehézségek feloldásában. 

5. Ellenőrzés 

5.1. Minden vezető az általa vezetett szervezeti egység vonatkozásában az általa meghatározott 
rendben rendszeresen, illetőleg eseti jelleggel (szúrópróbaszerűen) köteles ellenőrizni a feladatok 
végrehajtását, az ügyintézés szabályszerűségét. E feladatkörében eseti, illetve rendszeres írásos 
jelentéstételi kötelezettséget írhat elő a foglalkoztatottak részére. 

5.2. Az ellenőrzés célja a szervezeti egység minőségi munkatevékenységek biztosítása, az esetleges 
hiányosságok feltárása, a szervezeti egység hatékony működését és az ügyintézést veszélyeztető 
okok megszüntetése, a működés optimalizálása, mely kiterjed a szervezeti egység 
foglalkoztatottjai napi munkavégzésének, munkafegyelmének ellenőrzésére, illetve a szervezeti 
egység részére megállapított feladatok végrehajtásának ellenőrzésére. 
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6. A kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek és a Hivatalok 
közötti megosztás 

6.1. A Kormányhivatal SZMSZ-ben rögzített feladatainak a kormánymegbízott által közvetlenül 
vezetett szervezeti egységek és a Hivatalok közötti megosztását az Ügyrend mellékletei 
tartalmazzák. 

7. A Kormányhivatal vezetése 

7.1.  A kormánymegbízott 

7.1.1. Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja a jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköröket, 
valamint ellátja a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait; 

7.1.2. Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat; 

7.1.3. Biztosítja a Kormányhivatal szervezeti egységeinek szakmai feladatellátása feltételeit; 

7.1.4. Gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről; 

7.1.5. Gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, 
valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről; 

7.1.6. Koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvényben, az általános adatvédelmi rendeletben és a minősített adat védelméről szóló 
törvényben meghatározott feladatok ellátását, kijelöli az adatvédelmi tisztviselőt és a Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet által jóváhagyott biztonsági vezetőt; 

7.1.7. Gondoskodik az integritásirányítási rendszer működtetéséről, az integritási és korrupciós 
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, a szervezeti integritást sértő 
események kezeléséről, valamint a kontrollkörnyezet kialakítása és az integrált kockázatkezelés 
koordinációja érdekében integritás tanácsadót jelöl ki;  

7.1.8. Ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi 
feladatokról szóló rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

7.2. A Kormányhivatal vezetői  

7.3. A vezetők általános feladata a Kormányhivatal főosztályai, önálló osztályai, illetve a Hivatalok és a 
nem önálló szervezeti egységek működésének biztosítása, a magas szintű, hatékony és 
költségtakarékos feladatellátás személyi és tárgyi feltételeiről való gondoskodás. 

7.4. A Kormányhivatal szakmai felsővezetője a főigazgató. 

7.5. A Kormányhivatal szakmai vezetői: 

7.6. az igazgató; 

7.7. a fővárosi kerületi hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető); 

7.8. a fővárosi kerületi hivatalvezető-helyettes (a továbbiakban: hivatalvezető-helyettes); 

7.9. a főosztályvezető;  

7.10. az osztályvezető. 

 

8. A főigazgató 

8.1. Vezeti a Kormányhivatal hivatali szervezetét, ennek keretében: 

8.2. Gondoskodik a Kormányhivatal egységes működéséről, a kormánymegbízott által közvetlenül 
vezetett szervezeti egységek munkájának összehangolásáról;  
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8.3. Figyelemmel kíséri a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekben történő 
feladatellátást; 

8.4. Biztosítja a magas színvonalú jogalkalmazói munka feltételeinek érvényesítését; 

8.5. Figyelemmel kíséri az egyes ágazati feladatokat ellátó szervezeti egységek feladatkörébe 
tartozóan a szakmai irányítást ellátó miniszter által meghatározottaknak megfelelően a szakmai 
követelmények érvényesülését; 

8.6. A Kormányhivatal működésével kapcsolatban meghozza a feladatellátásába utalt döntéseket; 

8.7. Ellátja a jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatokat. 

9. Az igazgató 

9.1. Segíti a főigazgató munkáját, ennek keretében: 

9.2. Közreműködik a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek munkájának 
összehangolásában; 

9.3. Koordinálja a kormányablakok működésével kapcsolatos feladatokat; 

9.4. Figyelemmel kíséri és koordinálja a Kormányhivatal uniós finanszírozásból megvalósuló 
fejlesztéseit;  

9.5. Figyelemmel kíséri és koordinálja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások ügyeiben 
a hatósági feladatellátást; 

9.6. Koordinálja az egyes ágazati feladatokat ellátó szervezeti egységek feladatellátásába tartozóan a 
szakmai irányítást ellátó miniszter által meghatározottaknak megfelelően a szakmai 
követelmények érvényesülését; 

9.7. Koordinálja a Kormányhivatalon belül alkalmazott ügyviteli-iratkezelési rendszerek 
egységesítését, illetve kompatibilitásának megvalósítását; 

9.8. Ellátja a jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatokat. 

10. Gazdasági vezető 

10.1. A gazdasági vezető – aki egy személyben a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője – 
az általános főosztályvezetői feladatokon túl a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal összefüggő 
feladatok kivételével gondoskodik az államháztartásról szóló törvényben, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a számviteli jogszabályokban 
meghatározott pénzügyi, vagyongazdálkodási, számviteli feladatok ellátásáról, így különösen: 

10.1.1. Gondoskodik a Kormányhivatal éves költségvetés tervezetének, a mérlegének és a 
költségvetési beszámolónak az elkészítéséről; 

10.1.2. Gondoskodik a Kormányhivatal vagyonleltárának előkészítéséről; 

10.1.3. A vonatkozó jogszabályok és a belső közjogi szervezetszabályozó eszközök 
rendelkezéseinek megfelelően ellenjegyzési jogkört gyakorol a pénzügyi kötelezettségvállalások 
tekintetében; 

10.1.4. Szakmailag előkészíti a pénzügyi gazdálkodási tárgyú kormányhivatali szabályzatokat; 

10.1.5. Gondoskodik a szerződésben rögzített kötelezettségvállalások, továbbá a jogszabályokban és 
hatósági határozatokban előírt kifizetések határidőben történő teljesítéséről; 

10.2. Ellátja a jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott 
feladatokat. 
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11. Biztonsági vezető 

11.1. A minősített adat védelméről szóló törvény, továbbá egyéb, a minősített adat védelmével 
összefüggő jogszabály alapján – a kormánymegbízott átruházott hatáskörében utasítási joggal – 
ellátja a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását és koordinálását. 

12. Hivatalvezető 

12.1. A jogszabályban megállapított feladat-és hatáskörét önállóan gyakorolja, hatósági ügyben 
meghozandó döntésének tartalmát illetően nem utasítható; 

12.2. A vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök előírásainak megfelelően, valamint 
a kormánymegbízott utasításai alapján vezeti és képviseli a Hivatalt, ennek során gondoskodik a 
Hivatal szervezetén belüli információáramlás biztosításáról, a belső szervezeti egységek 
működésének összehangolásáról, az arányos munkateher eloszlásáról; 

12.3. Figyelemmel kíséri a szervezeti egységek tevékenységét, ellenőrzi a Hivatal tevékenységét, 
az irányadó jogi normák érvényesülését; hatáskörében biztosítja a munkafolyamatba épített 
előzetes és utólagos ellenőrzést; 

12.4. A részére megküldött jogszabályfigyelőt nyomon követi, szükség esetén kiegészíti a Hivatal 
feladatellátását érintő jogszabályváltozásokkal; 

12.5. Biztosítja a Hivatal feladatellátását, a zavartalan munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosításához szükséges intézkedések megtételét; 

12.6. Gyakorolja a Hivatal foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogköröket, humánpolitikai 
intézkedéseket kezdeményez; 

12.7. Véleményezi a foglalkoztatottak szociális (illetményelőleg, segély, üdülés stb.) ellátásával 
kapcsolatos, illetve egyéb kérelmeket; 

12.8. Közreműködik a Hivatal üzemeltetésével összefüggő operatív feladatok ellátásában; 

12.9. Gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről, felső 
vezetői/szakmai irányítói felkérés alapján véleményezi a jogszabálytervezeteket; 

12.10. Gondoskodik a Hivatal működésével és a hatáskörgyakorlással összefüggésben keletkezett, 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról, az adatállomány frissítéséről, e 
körben együttműködik a Kormányhivatal adatvédelmi tisztviselőjével;  

12.11. Hivatali beszámolót, jelentést, tájékoztatást készít, adatot szolgáltat; 

12.12. Előkészíti, összehívja és megszervezi a Hivatalt érintő értekezleteket;  

12.13. Az ügyviteli és informatikai teendők körében gondoskodik az ügyiratkezelés, az irattározás, az 
iratvédelem megszervezéséről és működtetéséről; 

12.14. Közreműködik a Hivatal informatikai működőképességének biztosításában, javaslatokat tesz a 
Hivatal által alkalmazott informatikai rendszerek továbbfejlesztésére; 

12.15. Tagként részt vesz Budapest Főváros Államigazgatási Kollégium (a továbbiakban: FÁK)  
tevékenységében; 

12.16. Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében: 

12.16.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 
katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

12.16.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 
idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 
feladatokat;  
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12.16.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatok 
végrehajtásában;  

12.16.4. Ellátja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatokat; 

12.16.5. Ellátja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatokat;  

12.16.6. Katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi 
szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes 
állapotban tartott vezetési pontot tart fenn; 

12.16.7. Együttműködik a Kormányhivatal más szervezeti egységeinek vezetőivel; 

12.16.8. Meghozza és kiadmányozza a kiadmányozási szabályzatban előírtak szerint a feladatkörébe 
tartozó döntéseket. 

12.16.9. A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az ellenjegyzés és az utalványozás részletes 
szabályaira a kormánymegbízott vonatkozó utasításába foglalt rendelkezések az irányadók. A 
Hivatal vezetője – külön, egyedi kormánymegbízotti felhatalmazás nélkül – ezeket a jogköröket 
önállóan nem gyakorolhatja. 

 

13. Hivatalvezető-helyettes 

13.1. A hivatalvezető általános helyetteseként segíti a hivatalvezető munkáját, közreműködik a 
hivatalvezető feladatainak ellátásában; 

13.2. Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait; 

13.3. Hivatalvezető-helyettes szervezeti egység vezetésével is megbízható, mely esetben a 
hivatalvezető-helyettes ellátja az osztályvezetőkre vonatkozó feladatokat is. 

14. Főosztályvezető 

14.1. Vezeti a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a 
kormánymegbízottól kapott utasítás és iránymutatás alapján – az önálló szervezeti egység 
munkáját, és ennek keretében felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért, a 
szakszerű és jogszerű működésért; 

14.2. A részére megküldött jogszabályfigyelőt nyomon követi, szükség esetén kiegészíti a 
szervezeti egysége feladatellátását érintő jogszabályváltozásokkal; 

14.3. Felelős a szakmai munka irányításáért és annak ellenőrzéséért; 

14.4. A szakmai munka irányítása érdekében kiadja az irányított szervezeti egység szakmai 
tevékenységére vonatkozó munkautasításokat, egyedi módszereket, akkreditált vagy tanúsított 
minőségirányítási rendszerrel rendelkező szervezeti egység esetében az egyéb minőségirányítási 
dokumentumokat. A szakmai feladatok ellátásához határidőket határoz meg, illetve nyomon követi 
a szervezeti egységénél lévő feladatellátást; 

14.5. Szükség szerint, főosztályvezetői értekezletet tart, beszámoltatja az osztályvezetőket a 
vezetésük alatt lévő szervezeti egységek munkájáról; 

14.6. A szervezeti egysége működése során figyelemmel kíséri az ügyintézési határidők 
megtartását, gondoskodik az előterjesztések, szakmai elemzések, összefoglaló anyagok, 
beszámolók határidőben, magas szakmai színvonalon történő elkészítéséről; 
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14.7. Gondoskodik az önálló szervezeti egység keretében működő osztályok tevékenységének 
összehangolásáról, az információáramlásról, az osztályok együttműködését biztosító 
kapcsolattartásról, szükség szerint intézkedéseket tesz a párhuzamos ügyintézés elkerülésére; 

14.8. Tájékoztatja a felsővezetőket a főosztályt érintő rendkívüli eseményekről; 

14.9. Együttműködik a Kormányhivatal más szervezeti egységeinek vezetőivel; 

14.10. Meghozza és kiadmányozza a kiadmányozási szabályzatban előírtak szerint a feladatkörébe 
tartozó döntéseket; 

14.11. Amennyiben az általa vezetett szervezeti egység tevékenysége valamely közigazgatási 
ágazat területi igazgatási feladatainak megvalósítására irányul, a szakmai irányító szerv 
iránymutatása alapján, a kormánymegbízottal egyeztetve gondoskodik az ágazatpolitikai 
célkitűzések illetékességi területén történő megvalósításáról, valamint a kormánymegbízott által 
meghatározottak szerint közreműködik a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában;  

14.12. Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti az általa vezetett szervezeti egység ügyrendjének 
tervezetét, felelős a szervezeti egysége feladatkörét érintő utasítások, belső szabályzatok 
szakmai előkészítéséért, egyéb utasítások betartásáért; 

14.13. Részt vesz a szervezeti egység feladatainak ellátásához kapcsolódó belső szabályzatok és 
jogszabálytervezetek véleményezésében; 

14.14. Ellátja az általa vezetett szervezeti egység tekintetében az iratkezeléssel, az alkalmazott 
informatikai rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatokat; 

14.15. Intézkedik a munkavégzés tárgyi és technikai feltételeinek biztosítása felől, a feladatellátást 
veszélyeztető körülmény észlelése esetén intézkedéseket kezdeményez; 

14.16. A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzést végez; 

14.17. Gyakorolja a szervezeti egység foglalkoztatottjai felett az átruházott munkáltatói jogköröket, 
javaslatot tesz humánpolitikai intézkedések megtételére, elkészíti a közvetlenül hozzá rendelt 
munkajogviszonyban álló foglalkoztatottak munkaköri leírásait, az egyéni képzési terveket. 
Javaslatot tesz a foglalkoztatottak szociális (illetményelőleg, segély, üdülés stb.) ellátásával 
kapcsolatos, illetve egyéb kérelmek elbírálására; 

14.18. Részt vesz a FÁK tevékenységében. 

15. Osztályvezető 

15.1. Segíti a közvetlen vezetője munkáját; 

15.2. Biztosítja az osztályon belül a belső információáramlást, a más szervezeti egységekkel történő 
együttműködést, a feladatkörébe tartozó területeken kapcsolatot tart és együttműködik a 
Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel; 

15.3. Ellátja az általa vezetett szervezeti egységen belül az iratkezeléssel, kapcsolatos feladatokat, 
ellenőrzi az irattárba, határidőbe tett iratokat; 

15.4. Felügyeli és ellenőrzi az osztálya vonatkozásában a feladatok végrehajtását, figyelemmel a 
határidők betartására, betarttatására. Meghatározza a feladatellátás fontossági sorrendjét, illetve 
a feladat végrehajtásához szükség szerint határidőket határoz meg, a hatékonyabb munkavégzés 
érdekében munkafolyamatokat elősegítő intézkedéseket hozhat; 

15.5. Biztosítja a párhuzamos ügyintézések megelőzését, valamint a folyamatos és magas szintű 
jogszabályismeretet; gondoskodik az ügyek arányos elosztásáról; 

15.6. Előkészíti az osztály feladatkörébe, de közvetlen vezetője kiadmányozási jogkörébe tartozó 
ügyekben a döntéseket és egyéb iratokat; 
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15.7. A kiadmányozási szabályzatban előírtak szerint kiadmányozza a feladatkörébe tartozó 
döntéseket; 

15.8. Elkészíti az összesített napi, heti és havi jelentéseket, egyéb statisztikai adatközléseket; 

15.9. Ellenőrzi és felügyeli az osztály munkatársai részére a szabadság kiadását és elkészíti az 
ezzel kapcsolatos jelentéseket; 

15.10. Szükség szerint az osztály munkatársai részére értekezletet tart; 

15.11. Közreműködik az ágazatpolitikai, valamint kormányzati célkitűzések megvalósításában, 
továbbá a szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabálytervezetek 
véleményezésében, valamint belső szabályzatok előkészítésében; 

15.12. Figyelemmel kíséri, hogy a közérdekű bejelentések és panaszok elbírálása a vonatkozó 
jogszabályok és kormánymegbízotti utasítás szerint, az ott előírt határidők betartásával történjen; 

15.13. Gondoskodik arról, hogy a szervezeti egység működéséhez szükséges, és a feladatellátást 
biztosító technikai és egyéb eszközök rendelkezésre álljanak; 

15.14. Figyelemmel kíséri az osztály feladatellátását, ellenőrzi az egyes munkafolyamatok 
végrehajtását; 

15.15. Felelős a munkarend, a munkafegyelem betartásáért, a munkafolyamatba épített előzetes és 
utólagos ellenőrzést végez; 

15.16. Javaslatot tesz az önálló szervezeti egység vezetője részére az osztály foglalkoztatottjait 
érintő humánpolitikai intézkedések megtételére. 

16. Foglalkoztatott 

16.1. Kormánytisztviselő: a Kormányhivatal feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki 
előkészíti a Kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – 
felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza. 

16.2. Munkavállaló: munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében 
foglalkoztatott munkavállaló, aki a munkaköri leírásában, szerződésben részére megállapított, 
illetve a vezetője által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével 
végzi. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló által ellátandó konkrét feladatokat 
a vezető által elkészített munkaköri leírás tartalmazza. 

16.3. A kormánytisztviselő, illetve munkavállaló – osztályi feladatok végrehajtása során ellátandó –
részletes feladatai az Ügyrend mellékleteiben, illetve az egyes vezetők (osztályvezetők) konkrét 
írásbeli feladatszabása alapján kerülnek meghatározásra. 

17. Foglalkoztatott jogai és kötelezettségei 

17.1. A Kormányhivatal kormánytisztviselője esküjének megfelelően köteles az Alaptörvényt és az 
alkotmányos jogszabályokat megtartani, az állami, szolgálati, hivatali és adatvédelmi titkot 
megőrizni, hivatali kötelességét részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, a jogszabályoknak 
megfelelően, pontosan, a legjobb tudása szerint teljesíteni, továbbá köteles a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexét betartani; 

17.2. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan – közérdekűnek vagy közérdekből nyilvánosnak 
nem minősülő – adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és 
annak közlése a Kormányhivatalra hátrányos következménnyel jár; 

17.3. Fokozott figyelmet fordít a korrupcióval szembeni – az integritási és korrupciós kockázatokat 
érintő bejelentések kivizsgálásának rendjéről szóló kormánymegbízotti utasításban rögzített – 
kötelezettségek betartására; 
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17.4. Betartja a munkarendet és munkafegyelmet, valamint a munkavégzéshez szükséges korszerű 
ismereteket, hatályos jogszabályokat, belső utasításokat elsajátítja, a szaktudását folyamatosan 
fejleszti; 

17.5. Teljes körűen tájékoztatja az ügyfeleket, az ügyintézés során biztosítja az anyagi és az 
eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatását, az ügyintézési határidők betartását a 
hatékony, ügyfélbarát és gyors ügyintézést; 

17.6. Ellátja a szervezeti egység működése során felmerülő adminisztratív feladatokat 
(nyilvántartások vezetése), továbbá ügyviteli feladatokat is. Különös gondot fordít az iratkezelés 
szabályainak betartására, ügyeit, iratait a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, és a 
vezetője által adott iránymutatások betartása mellett követhető, dokumentált formában, 
folyamatukban végigkísérve kezeli; 

17.7. Gondoskodik a vezetője által kiadott feladatok jogszerű és szakszerű elvégzéséről; 

17.8. Feladatellátása során együttműködik más belső szervezeti egységek foglalkoztatottjaival 
ennek megtörténtét az ügyiratokon dokumentálja; 

17.9. A feladatkörében a szükséges intézkedést kezdeményezi a vezetője felé, valamint a vezető 
által meghatározott rendben beszámol tevékenységéről. A tudomására jutott hivatalos információt 
– az adat- és titokvédelmi szabályok betartásával – az illetékes szervezeti egységhez, 
államigazgatási szervhez, hatósághoz továbbítja, illetve szükség esetén az információ alapján 
hivatalból eljárást kezdeményez; 

17.10. A szolgálati út betartásával, több szervezeti egység feladatkörét érintő ügyben közvetlenül 
vagy vezetője útján együttműködik; 

17.11. Jogosult tájékoztatást kapni a Kormányhivatal egészét, saját szervezeti egységét és a 
személyes munkáját érintő legfontosabb elgondolásokról, tervekről és tervezett intézkedésekről;  

17.12. Kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési joggal élhet a feladatellátás színvonalának 
emelése érdekében; 

17.13. Jogosult az egészséges, biztonságos és szakszerű munkavégzésre; 

17.14. Jogosult megismerni munkája értékelését, minősítését, annak indokolásával együtt;  

17.15. Jogosult részt venni munkavégzéshez szükséges, jogszabály által előírt szakmai képzésben, 
továbbképzésben. 

18. A helyettesítés általános rendje 

18.1. A kormánymegbízott általános helyettese hivatali jogállásánál fogva a főigazgató. Távollét 
vagy akadályoztatás esetén a főigazgatót az igazgató, az igazgatót a kormánymegbízott által 
kijelölt szakmai vezető helyettesíti. 

18.2. A hivatalvezetőt távollét vagy akadályoztatás esetén a hivatalvezető-helyettes, ennek 
hiányában a hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető helyettesíti.  

18.3. A hivatalvezető-helyettest távollét vagy akadályoztatás esetén a hivatalvezető által kijelölt 
szakmai vezető, vagy kormánytisztviselő helyettesíti. 

18.4. A főosztályvezetőt a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt szakmai 
vezető, vagy kormánytisztviselő helyettesíti.  

18.5. Az osztályvezetőt a főosztályvezető vagy a főosztályvezető által írásban kijelölt 
kormánytisztviselő, kerületi hivatal esetében a hivatalvezető által írásban kijelölt 
kormánytisztviselő helyettesíti. 

18.6. A foglalkoztatottat az osztályvezető által kijelölt személy helyettesíti. 
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18.7. A helyettesítés a vezető rendelkezése szerint a kieső foglalkoztatott feladatkörének egészére 
vagy meghatározott részére is vonatkozhat. A helyettesítő köteles a helyettesítés során elvégzett 
feladatokról és tevékenységéről a helyettesített személy részére tájékoztatást adni, beszámolni. 

18.8. A helyettesítésről főosztályvezető/hivatalvezető – vagy döntése alapján az osztályvezető – az 
1. számú függelékben meghatározott szempontok szerinti nyilvántartást vezet.  

19. A szakkérdés vizsgálatának Kormányhivatalon belüli eljárásrendje 

19.1. A hatósági ügyben eljáró ügyintéző az eljárás megindulását követő három napon belül – a  
hatáskör, illetékesség, ügyfélkör, illetve az eljárási akadályok vizsgálatával egy időben –
meggyőződik arról, hogy az ügyben szükség van-e szakkérdés vizsgálatára. 

19.2. Amennyiben az ügy áttételére nem kerül sor, illetve nincs ok a kérelem visszautasítására, 
ugyanakkor az ügyfajtára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megköveteli a szakkérdés 
vizsgálatát, és az ehhez szükséges humán- vagy tárgyi erőforrással az érdemi döntés 
meghozatalára jogosult szervezeti egység nem rendelkezik, az ügyintéző – a szervezeti egység 
vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett – az adatok biztonságos továbbítására alkalmas úton, 
elektronikus úton átiratot intéz a szakkérdés vizsgálatához szükséges humán- vagy tárgyi 
erőforrással rendelkező főosztály vagy Hivatal szervezeti egységéhez. 

19.3. Az átiratról egyidejűleg a szakkérdés vizsgálatához szükséges humán- vagy tárgyi 
erőforrással rendelkező főosztályvezetőt, illetve hivatalvezetőt is értesíteni kell. Az átirat 
tartalmazza a szakkérdés vizsgálatára vonatkozó jogszabály megjelölését, a megvizsgálni kért 
egy vagy több szakkérdést, az alapügyre irányadó ügyintézési határidőt és annak lejártát. 

19.4. Az átiratot az eljárás megindulásától számított öt napon belül kell megküldeni, és fel kell 
szerelni az adott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály által előírt mellékleteknek megfelelő 
digitalizált iratokkal.  

19.5. Azokban az esetekben, amikor az átirathoz csatolandó iratok tömege miatt a digitalizálás 
aránytalanul nagy nehézséggel járna, technikailag nem megoldható, vagy a rendelkezésre álló 
informatikai rendszer kapacitása nem teszi lehetővé az elektronikus irat biztonságos továbbítását 
és fogadását, továbbá jogszabály, szerződés az eredeti papíralapú irat megőrzésére kötelezi a 
feladatkörében érintett belső szervezeti egységet, lehetséges a megkeresés papíralapú 
továbbítása is. Az irattovábbításnak ilyen esetben a belső postajárat útján, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megtartása mellett kell megtörténnie. 

19.6. A szakkérdés vizsgálatához szükséges humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező  
szervezeti egység vezetője gondoskodik a megkeresés haladéktalan iktatásáról és az ügyintéző 
kijelöléséről. 

19.7. Az eljárás megindulásától számított ötödik és nyolcadik nap között az érdemi döntés 
meghozatalára jogosult szervezeti egység ügyintézője felveszi a kapcsolatot a szakkérdés 
vizsgálatához szükséges humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező szervezeti egység kijelölt 
ügyintézőjével, hogy egymás között tisztázzák, az ügyben szükség van-e hiánypótlási felhívás 
kiadására, és ha igen, milyen iratok, adatok tekintetében. A hiánypótlási felhívást – a szakkérdés 
vizsgálatához szükséges adatkör tekintetében is – az érdemi döntés meghozatalára jogosult 
szervezeti egység ügyintézője az eljárás megindításától számított nyolc napon belül bocsátja ki. 

19.8. A szakkérdésben való álláspont kialakításának határidejét az ügyintézési határidőhöz 
igazodóan az érdemi döntés meghozatalára jogosult szervezeti egység ügyintézője határozza 
meg a szakkérdés vizsgálatához szükséges humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező  
szervezeti egység kijelölt ügyintézőjével történő egyeztetés után, oly módon, hogy az ügyfajtára 
előírt ügyintézési határidő megtartható legyen. 

19.9. Amennyiben a 19.8. pontban megjelölt határidő valamely okból nem tartható, a szakkérdés 
vizsgálatához szükséges humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező szervezeti egység vezetője 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 1. számú melléklete 

23 

elektronikus úton tájékoztatja az érdemi döntés meghozatalára jogosult szervezeti egység 
vezetőjét az álláspont kialakításának előre láthatólag legrövidebb idő szükségletéről. 

19.10. Az érdemi döntés meghozatalára jogosult szervezeti egység vezetője ennek alapján 
meghosszabbíthatja az álláspont kialakításának határidejét úgy, hogy az ügyfajtára előírt 
ügyintézési határidő így is megtartható legyen. 

19.11. A szakkérdésben kialakított álláspont tartalmi elemei megegyeznek a szakhatósági 
állásfoglalás tartalmi elemeivel, nem ölt azonban végzés formát. 

19.12. Ehhez képest az álláspont tartalmazza azt, hogy a szakkérdés vizsgálatának tárgyát képező 
megoldás 

a) támogatható; 

b) támogatható, de csak a felsorolt feltételek teljesülése esetén; 

c) nem támogatható.  

19.13. Az álláspont kialakítása során annak – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések pontos 
megjelölésére is kiterjedő – részletes szakmai indoklása nem mellőzhető. 

19.14. Szakkérdésben kialakított álláspont elnevezéssel az ügyintéző a megállapításait alaki 
szempontból okiratba foglalja, amely tartalmazza az iktatószámot, az ügy tárgyaként vizsgálandó 
szakkérdést, azt a körülményt, hogy az ügyintézőt a szakkérdés vizsgálatára a szakkérdés 
vizsgálatához szükséges humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező szervezeti egység vezetője 
jelölte ki, a szakkérdés érdemi megválaszolását, amely tartalmazhat javaslatot az érdemi döntés 
rendelkező részére vonatkozóan, az ahhoz fűzött indokolást, az elkészítés dátumát és a 
kiadmányozó aláírását. Az okiratot az ügyintéző kiadmányozza. 

19.15. A fentiekben előírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelően elkészített álláspontot az 
adatok biztonságos továbbítására alkalmas úton, elektronikus úton kell eljuttatni az érdemi döntés 
meghozatalára jogosult szervezeti egységhez, kivéve, ha a 19.5. pontban rögzítetteknek 
megfelelő nagyszámú papíralapú iratot kell visszaküldenie a megkereső szervezeti egységhez. 

20. A munkáltatói jogok gyakorlása 

20.1. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait a Kormányhivatal Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. 

21. A Kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai 

21.1. Kormánymegbízotti értekezlet 

21.1.1. A kormánymegbízott az időszerű, aktuális kormányhivatali feladatok megvitatása, a feladatok 
teljesítésének ellenőrzése és a hivatali döntések előkészítése céljából, kétheti rendszerességgel, 
illetve szükség szerint kormánymegbízotti értekezletet tart. 

21.1.2. Az értekezletet a kormánymegbízott hívja össze és vezeti. Az értekezlet állandó résztvevői a 
főigazgató, az igazgató, a kabinetvezető, a Főigazgatói Titkárság vezetője, a gazdasági vezető, a 
Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője, a Humánpolitikai Főosztály vezetője és az Informatikai 
Főosztály vezetője. Az állandó résztvevőkön kívül meghívót kapnak a tárgyalt ügyek előterjesztői, 
illetve más érintettek a kormánymegbízott döntése alapján. 

21.2. Főigazgatói értekezlet 

21.2.1. A főigazgató a Kormányhivatal működésével kapcsolatos operatív teendők, a szervezeti 
koordinációt igénylő jelentősebb ügyek, illetve a főosztályvezetők aktuális beszámolójának a 
megtárgyalása érdekében kétheti rendszerességgel, illetve szükség szerint főigazgatói 
értekezletet tart. 
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21.2.2. Az értekezletet a főigazgató hívja össze és vezeti. Az értekezlet résztvevői a 
kormánymegbízott, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott közvetlen irányítása 
alatt álló főosztályvezetők és a kormánymegbízott közvetlen irányítása alatt álló önálló osztály 
jogállású szervezeti egységek vezetői, továbbá a főigazgató által meghívottak. 

21.3. Fővárosi kerületi hivatalvezetői értekezlet 

21.3.1. A kormánymegbízott a Hivatalok vezetői számára havi rendszerességgel, illetve szükség 
szerint fővárosi kerületi hivatalvezetői értekezletet tart. 

21.3.2. Az értekezletet a kormánymegbízott hívja össze és vezeti. Az értekezlet résztvevői a 
főigazgató, az igazgató, a Hivatalok vezetői, a kabinetvezető, a Főigazgatói Titkárság vezetője, a 
gazdasági vezető, a Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője, a Humánpolitikai Főosztály 
vezetője, továbbá a kormánymegbízott által meghívott személyek. 

21.4. Munkacsoport 

21.4.1. A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt 
együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok 
felvázolása, kidolgozása. A kormánymegbízott, a főigazgató, a hivatalvezető több szervezeti 
egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. Egyéb vezető 
munkacsoport létrehozására javaslatot tehet. A munkacsoport létrehozásáról a 
kormánymegbízott, a főigazgató, illetve a hivatalvezető egyedi döntéssel rendelkezik, amelyben 
meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát. 

21.4.2. A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre jogosult foglalkoztatottak helyettesíthetik, a 
munkacsoportot létrehozó vezető egyetértésével. A munkacsoport vezetője a munkacsoport által 
elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni. 

21.5. FÁK 

21.5.1. A FÁK a Kormányhivatal koordinációs feladatait elősegítő állandó fórum, a kormánymegbízott 
véleményező, összehangolást elősegítő testülete. Működésének részletes szabályait saját 
ügyrendje tartalmazza. A FÁK ügyrendjét a kormánymegbízott javaslatára a FÁK állapítja meg.  

21.5.2. A FÁK elnöke a kormánymegbízott, tagjai a főigazgató, az igazgató, a kormánymegbízott 
közvetlen irányítása alatt álló önálló szervezeti egységeinek vezetői, a Kormányhivatal 
koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői. A FÁK 
ülésén állandó és eseti meghívottak vesznek részt.  

21.6. Koordinációs értekezlet 

21.6.1. A kormánymegbízott szükség szerint a FÁK tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel 
rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett fővárosi 
koordinációs értekezletet hívhat össze több ágazatot érintő feladat ellátásának előmozdítására. 

21.6.2. A főigazgató az államigazgatási feladatokat ellátó, illetve államigazgatási hatósági jogkörben 
eljáró fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzati szervek képviselőinek részvételével szakmai 
koordinációs értekezletet hívhat össze. Az értekezletre a jegyzőket, illetve a főpolgármester, 
polgármesterek képviselőit kell meghívni, a meghívandó más szervek (pl: főhatóságok) 
képviselőinek körét a megtárgyalandó igazgatási, hatósági szakkérdés jellege határozza meg. 
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21.7. Főosztályvezetői Szakmai Koordinációs értekezlet  

21.8. A Kormányhivatal azon főosztályvezetői, akik ügykörükben egy-egy önálló közigazgatási 
ágazat területi feladatait látják el, ágazati szakmai irányítási és felügyeleti jogkörben eljárva az 
adott szakterületen tevékenykedő foglalkoztatottak részére szakmai koordinációs értekezletet 
tarthatnak. 

21.9. A Hivatalok döntés-előkészítő fórumai 

21.9.1. Hivatalvezetői értekezlet: a Hivatal működésével kapcsolatos általános kérdésekben, valamint 
vezetői döntések meghozatala előtt, feladatszabás, vélemény- és információcsere céljából 
szükség szerint, de minimum havonta, a kormánymegbízotti értekezletet követően kell megtartani. 
A hivatalvezető hívja össze az általa meghatározott rendben. Az értekezlet résztvevői a 
hivatalvezető, a szervezeti egységek vezetői és a hivatalvezető által meghívottak. Az értekezleten 
elhangzottakról emlékeztető készül, melyet a hivatalvezető hagy jóvá. Az emlékeztetőt a 
hivatalvezető küldi meg az értekezleten résztvevők és az értekezleten meghatározott feladatok 
végrehajtásáért felelős személyek részére. 

21.9.2. Osztályértekezlet: a vezetői értekezleteken elhangzottak ismertetése, a szervezeti egységet 
érintő operatív feladatok megtárgyalása. Az osztályvezető hívja össze a vezetői értekezleteket 
követően vagy szükség szerint. Résztvevői az osztály foglalkoztatottjai és a meghívottak. 

21.9.3. Szakmai konzultációk, fórumok: a hivatalvezető hívhatja össze, kezdeményezésére az adott 
téma szerinti szakterület vezetője, vagy társhatóság is jogosult. Időbeli rendszeressége és a 
résztvevők köre a felmerülő igények szerinti, célja a jogalkalmazói gyakorlatban felmerült szakmai 
kérdések megbeszélése, információcsere. 

21.9.4. Csoportos munkavégzés: a hivatalvezető a több szakterület szoros együttműködését igénylő 
feladat elvégzése érdekében a feladattal érintett vezetők és munkatársak hatékony 
együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos 
munkavégzés során az érintett munkatársakat kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség 
terheli a komplex feladat megfelelő minőségben és határidőben történő elvégzéséért. A 
munkacsoport vezetőjét ki kell jelölni, aki a hivatalvezetőtől kapott felhatalmazás szerinti 
hatáskörrel és felelősséggel bír, beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

22. A Kormányhivatal működése 

A Kormányhivatalban a munkavégzés rendjét külön kormánymegbízotti utasítás szabályozza.  

23. Kiadmányozás  

23.1. A Kormányhivatalban a kiadmányozás rendjét külön szabályzat határozza meg. A 
Hivatalokban érvényesülő, egyes hivatalvezetők által megalkotott kiadmányozási rend az 
egységes kormányhivatali Kiadmányozási Szabályzat függelékét képezi. 

24. A kormányhivatali ügyintézés munkafolyamatainak általános leírása 

24.1.1. Általános szabályok 

24.1.2. A Kormányhivatalban a munkafolyamatok során általános követelmény, hogy az iratanyagból 
félreérthetetlenül megállapítható legyen a külső irat érkezésének, illetve a hivatalból történő 
eljárás indításának a pontos dátuma, az irat útja a vezetőtől az ügyintézőig, ezen belül az iktatásra 
és az irattovábbításra felhasznált idő. A feladatkörrel rendelkező szervezeti egység vezetője és a 
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foglalkoztatott egyaránt felelős az iratnak az ügyintézésre rendelkezésre álló határidőn belüli, 
szakszerű elintézéséért. 

24.1.3. A vezető felelőssége az általa irányított szervezeti egységben a munka oly módon történő 
megszervezése, hogy az ügyek határidőben elintézésre kerüljenek és az esetleges mulasztásért 
felelős személy megállapítható legyen. 

24.1.4. A főosztályvezető/hivatalvezető a vezetése alatt több szervezeti egységet érintő ügyben 
kijelöli az ügyintézés koordinálásáért felelős vezetőt. Az első helyen megjelölt szervezeti egység –
a sorrendben következő szervezeti egységek szakmai véleményének figyelembevételével –
köteles az ügyet elintézni, illetve a döntés tervezetét elkészíteni és aláírásra előterjeszteni. 

24.1.5. Az ügyiratok átvételét és az ügyek elintézésének időpontját az ügyintéző az iktatóprogramban 
rögzíti. A tényállás teljes körű tisztázása érdekében áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat 
és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb dokumentációt, intézkedik az ügyet érintő, hiányzó 
iratok, bizonyítékok beszerzéséről, csatolásáról, illetve a különböző ügyiratelemek szereléséről. 
Amennyiben az ügyben más szervezeti egység vagy más szerv álláspontjának bekérése 
szükséges, ezt egyezteti, és erről a felettesét tájékoztatja. 

24.1.6. Az ügyben elvégzett eljárási cselekményekről, a tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, 
egyeztetésről stb. a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően, illetve szükség szerint 
jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést készít és azt az ügyiratban elhelyezi, a vezetői 
utasításokat feljegyzi.  

24.1.7. A beérkező iratok érkeztetése, iktatása, valamint továbbítása során az ügyirat-kezelésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok és a kormánymegbízott által kiadott Iratkezelési Szabályzat 
rendelkezései szerint kell eljárni, a Kormányhivatalban használt elektronikus irat- és 
dokumentumkezelő rendszerek alkalmazásával.  

24.1.8. Az ügyintézés a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, illetve a vezető által előírt 
határidőben történik. 

24.1.9. Nem hatósági feladatellátás keretében keletkező ügyekben az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabályi előírások vagy az irányítási és felügyeleti jogkörben eljáró szervek rendelkezései az 
irányadók. 

24.1.10. Az ügyintézésre nyitva álló határidő feltétlen betartására irányuló kötelezettség a 
döntés ténybeli megalapozottságát, a hatósági munka szakszerűségét, jogszerűségét, továbbá 
ezen túlmutatóan általános elvárásoknak megfelelő igényességét (színvonalát) nem 
veszélyeztetheti. Amennyiben az ügyben a kormánymegbízott, a főigazgató vagy az igazgató a 
kiadmányozó, a szervezeti egység vezetője az ügyintézővel együtt felelősséget visel azért, hogy a 
döntés tervezete megfeleljen az elvárásoknak. 

24.1.11. Nem hatósági ügyben, ha jogszabály vagy az arra jogosult vezető az ügy elintézésére 
határidőt állapít meg és a határidő megtartására előre láthatólag nincs lehetőség, az ügy 
elintézéséért felelős köteles az ok megjelölésével ezt a körülményt felettesével közölni, 
intézkedést kezdeményezni. 

24.1.12. Amennyiben az ügy elintézéséért felelős ügyintéző akadályozó körülményt tapasztal, 
vagy a munkafeltételek hiányát észleli, illetve határidő túllépése esetén annak tényéről, mértékéről 
és indokáról soron kívül köteles erről követlen vezetőjét és a feladatot meghatározó vezetőjét 
tájékoztatni.  

24.1.13. Amennyiben az elintézendő ügy nem minősül közigazgatási hatósági ügynek, az 
ügymenet a hatósági ügyben folytatott eljárás ügymenetéhez hasonló, azzal a különbséggel, hogy 
nem képezik részét a hatósági eljárásban megkövetelt alakszerű eljárási cselekmények. Az 
ügyintézés folyamata az adott ügyfajta által megkövetelt sajátosságokhoz igazodik.  
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24.1.14. A Rendelkezési Nyilvántartáshoz való hozzáférési jogosultággal rendelkező ügyintéző 
minden elektronikusan beérkezett irat esetében köteles meggyőződni arról, hogy az ügyfél az 
adott ügytípusban hogyan rendelkezett, továbbá gondoskodnia kell arról, hogy az ügyfél 
nyilatkozatának megfelelő módon történjen az ügyintézés.  

24.1.15. Közigazgatási hatósági ügy munkafolyamatai 

24.1.16. Az általános munkafolyamatot az alábbi ábra mutatja be: 

24.1.17. Hatósági ügyben elsődleges feladat a joghatóság, a hatáskör és az illetékesség 
kérdésének vizsgálata. Amennyiben az ügyintéző eljárási akadályt állapít meg, gondoskodik az 
irat áttételének, illetve a kérelem visszautasításának vagy a hiánypótlásnak az 
előkészítéséről.Amennyiben az ügyfél nem minden jogszabályban előírt adatot közölt a 
hatósággal, megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni hiánypótlásra.  Amennyiben eljárási akadály 
nem merül fel, vizsgálni kell a nem személyesen eljáró ügyfél képviselőjének képviseleti 
jogosultságát, valamint az esetleges kizárási okokat. Ugyancsak az ügyintézés első időszakában 
kell intézkedni megkeresés, szakhatósági állásfoglalás beszerzése, illetve – a szakkérdésre 
vonatkozó ügyrendi eljárásrendnek megfelelően – a szakkérdés vizsgálata (19. pont szerinti átirat) 
tárgyában. Ellenőrizni szükséges, hogy az ügyfél a jogszabályban előírt eljárási illetéket, 
igazgatási szolgáltatási díjat megfizette-e. 

24.1.18. Az alapeljárás központi eleme a tényállás tisztázása. Ennek során az ügyben releváns 
tények, körülmények, adatok olyan mélységű megismerésére van szükség, amely biztosítani 
képes a meghozandó érdemi döntés ténybeli megalapozottságát. A lehetséges bizonyítási 
eszközök alkalmazásáról az ügyintéző a szükségesség, célszerűség, az időszükséglet és a 
költségtakarékosság szempontjainak a szem előtt tartásával dönthet, indokolt esetben (pl. 

döntés hivatalból történő eljárás 
indításról 

Kérelem, illetve irat szignálása, az 
ügyintézésért felelős ügyintéző 

kijelölése 

A kérelem eljuttatása az ügyintézőhöz, 
Iktatás, illetve előzményezés 

 

Joghatóság, hatáskör, illetékesség, 
eljárási akadályok vizsgálata, ügyfélkör 

meghatározása 

Döntés előkészítése, kiadmányozás 

Irat vizsgálata, szükséges intézkedések 
kezdeményezése, szükség esetén 
hiánypótlási felhívás kibocsátása 

Áttételről való döntés, szakkérdés 
ügyében megkeresés 

Expediálás (postázás) 

Adatgyűjtés, az ügy érdemi vizsgálata, 
bizonyítási eljárás, kapcsolódó eljárási 

események, szakkérdés vizsgálata 
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szakértő kirendelése) erről konzultál felettesével. A bizonyítási eljárás során különösen nagy 
hangsúlyt kell kapnia az ügyféli jogok érvényesülésének (nyilatkozattételi jog, bizonyítási 
indítvány, iratbetekintés, a bizonyítékok megismeréséhez fűződő jog, igazolási kérelem). 
Amennyiben az eljárás szünetelését az ügyfél kezdeményezi, az erről szóló döntés 
meghozatalánál figyelemmel kell lenni az ügyfél méltányolható magánérdekének érvényesülésére. 

24.1.19. Amennyiben a hatóság az eljárást törvényes okok alapján nem szüntette meg, az 
ügyintéző a tényállás tisztázását követően elkészíti az érdemi döntés tervezetét, amelyet a 
kiadmányozásra jogosult kiadmányoz. 

24.1.20. A hatóság döntésének közléséről az ügyintéző gondoskodik. Hirdetményben közölt 
döntést a Kormányhivatal elektronikus honlapján keresztül is nyilvánosságra kell hozni a 
törvényben előírtak szerint. 

24.1.21. Az ügyintéző a közlést követően figyelemmel kíséri a véglegesség beálltát. 
Jogorvoslati kérelem esetén a jogszabályban előírtak szerint jár el, ennek hiányában a döntést 
véglegességi záradékkal látja el. Amennyiben az ügyben a teljesítési határidő lejártát követően 
végrehajtás válik szükségessé, megteszi az előírt intézkedést. A végrehajtás nélküli ügyekben, 
illetve végrehajtás esetén annak foganatosítását követően gondoskodik arról, hogy a lezárt ügy 
iratai – vezetői jóváhagyást követően – irattárba kerüljenek. 

24.1.22. A végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a 
döntést hozó szerv végzéssel rendeli el és a végzését, valamint a végrehajtandó végleges döntést  
közli a végrehajtást foganatosító szervvel. A végrehajtást foganatosító szerv – ha törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként 
nem rendelkezik –az állami adóhatóság. 

24.2. Az egyes hatósági tevékenységekhez kapcsolódó, jogszabály által előírt igazgatási- és 
szolgáltatási díjat a Kormányhivatal e célra rendszeresített pénzforgalmi bankszámlaszámára 
elektronikus úton történő átutalással, a kihelyezett terminálokon keresztül bankkártya használattal 
illetve az e célra rendszeresített postai befizetési csekk használatával lehet teljesíteni. 

25. A döntés-felülvizsgálati osztályokra vonatkozó eljárásrend 

25.1. A szervezeti egységeknek be kell tartaniuk a jogszabályokban és a bíróság végzésében 
megállapított határidőket; 

25.2. A per tárgya szerint érintett szervezeti egységnek biztosítania kell a feladat eredményes 
ellátásához szükséges információkat (előzményi iratok, ügy iratai). 

25.3. A döntést hozó és a döntést felülvizsgáló szervezeti egység a keresetlevél 
ténymegállapításaira és anyagi jogi hivatkozásaira vonatkozó álláspontját a keresetlevél 
továbbításával egyidejűleg közli.  

25.4. Alperesi helyzetben a védiratot, felperesi helyzetben a keresetlevelet mindig a perképviseletet 
ellátó szervezeti egység szerkeszti meg és továbbítja a bíróságnak. A keresettel megtámadott 
hatósági döntéssel kapcsolatos iratanyagot digitalizált formában, elektronikus úton szükséges 
továbbítani az érintett szervezeti egység részére. 

25.5. A bírósággal valamennyi esetben a perképviseletet ellátó szervezeti egység tartja a 
kapcsolatot. 

25.6. Polgári perben, ha a perképviseletet nem az ügykör szerint illetékes szervezeti egység látja el, 
a bíróság végzésében az eljárási cselekmény teljesítésére megállapított határidővel a 
perképviselet ellátó szervezeti egység gazdálkodik. 

25.7. Belső határidők közigazgatási perben: 

25.7.1. Kerületi hivatal alperes esetén a döntés- felülvizsgálati osztály (ennek hiányában a szakmai 
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főosztály): 

25.7.1.1. Keresetlevél benyújtásától számított 21 napon belül dönt a felügyeleti eljárás 
megindításáról, 

25.7.1.2. Keresetlevél benyújtásától számított 21 napon belül továbbítja a keresetlevelet 
iratanyaggal és szakmai álláspontjával ellátva a Perképviseleti Osztálynak,  

25.7.1.3. Önálló perképviselet esetén a keresetlevél benyújtásától számított 30 napon belül 
továbbítja a bírósághoz a keresetlevelet, az ügy iratait és a védiratot. 

 

25.7.2. Kerületi hivatal alperes esetén, ha a felperes azonnali jogvédelem iránti kérelemmel él, a 
döntés-felülvizsgálati osztály (ennek hiányában a szakmai főosztály): 

25.7.2.1.  A kérelem benyújtásától számított 6 napon belül továbbítja a kérelmet – az azonnali 
jogvédelemre vonatkozó nyilatkozatával együtt – a Perképviseleti Osztálynak, 

25.7.2.2.  Önálló perképviselet esetén a keresetlevél benyújtásától számított 8 napon belül 
gondoskodik a kérelem és az azonnali jogvédelemre vonatkozó nyilatkozat bírósághoz való 
továbbításáról. 

25.7.3. Kormányhivatal alperes esetén:  

25.7.3.1. A döntést hozó szervezeti egység a keresetlevél benyújtásától számított 10 napon 
belül a döntést módosítja vagy visszavonja, 

25.7.3.2. A döntést hozó szervezeti egység a keresetlevél benyújtásától számított 10 napon 
belül továbbítja a döntés- felülvizsgálati osztálynak (ennek hiányában a szakmai főosztálynak) a 
keresetlevelet az iratokkal a kereset ténymegállapításaira és anyagi jogi hivatkozásaira vonatkozó 
nyilatkozattal együtt. 

25.7.3.3. A döntés-felülvizsgálati osztály (ennek hiányában a szakmai főosztály) a keresetlevél 
benyújtásától számított 20 napon belül javaslattal él a döntés módosítására vagy visszavonására, 

25.7.3.4. A döntés-felülvizsgálati osztály (ennek hiányában a szakmai főosztály) a keresetlevél 
benyújtásától számított 20 napon belül a keresetlevelet és a hozzá tartozó iratanyagot szakmai 
véleményével továbbítja a Perképviseleti Osztálynak, 

25.7.3.5. Önálló perképviselet esetén a döntés-felülvizsgálati osztály (ennek hiányában a 
szakmai főosztály) a keresetlevél benyújtásától számított 30 napon belül gondoskodik a kereset, a 
védirat és az előzményi iratok bírósághoz történő megküldéséről. 

25.7.3.6.  Döntés-felülvizsgálati tevékenységet ellátó osztály hiányában a döntést hozó 
szervezeti egység a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül küldi meg a 
keresetlevelet és az ügy iratait a kereset ténymegállapításaira és anyagi jogi hivatkozásaira 
vonatkozó nyilatkozatával együtt a perképviseletet ellátó szervezeti egység részére. 

25.7.3.7. Azonnali jogvédelem iránti kérelem esetén a döntést hozó szervezeti egység 3 napon 
belül gondoskodik az iratok – azonnali jogvédelemre vonatkozó nyilatkozattal együtt – 
perképviseletet ellátó szervezeti egység részére történő megküldéséről. 

25.7.3.8. A perképviseletet ellátó szervezeti egység a belső határidők elmulasztása esetén a 
főigazgató felé jelzéssel él. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. Hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízotti Kabinet (a 
továbbiakban: Kabinet) 
Székhelye: 1139 Budapest, Teve u.1/a-c. 
Levelezési címe: 1052 Budapest, Váci u. 62-64. 
Telefon: 06-1-896-24-41 
E-mail: kormanymegbizott@bfkh.gov.hu 

2. A Kabinet feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

Munkavégzés egyéb telephelyeken nem történik. 
 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
 

4. A Kabinet szervezeti felépítése 

A Kabinet a Kormányhivatal főosztály jogállású önálló szervezeti egysége, mely a 
kormánymegbízott közvetlen vezetésével és irányításával végzi feladatait.  

  
II. Fejezet 

A Kabinet által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megosztása 
 

5. A kormánymegbízott nyilvános szereplései körében: 

5.1. Javaslatot tesz a Kormányhivatalt, vagy a kormánymegbízott személyét érintő 
sajtóeseményekre, megszervezi lebonyolítja és értékeli azokat; 

5.2. Előkészíti a kormánymegbízott bel- és külföldi programjait, és koordinálja azok szervezését; 
5.3. Háttéranyagot készít a kormánymegbízott programjaihoz; 
5.4. Ellátja a Kormányhivatal szóvivői feladatait, közreműködik, ha a kormánymegbízott nyilatkozat 

adót jelöl ki;  
5.5. Koordinálja a kormánymegbízott programjait; 
5.6. Ellátja a Kormányhivatal programjainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;  
5.7. A Kormányhivatal más szakterületekkel, vagy külföldi szervezetekkel való kapcsolataira 

vonatkozó javaslatot tesz, illetve véleményezi az ilyen megkereséseket; 
5.8. Koordinálja, ellátja a Kormányhivatal más szakterületekkel vagy nemzetközi kapcsolatainak 

kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat; 
5.9. A Kabinet a kormánymegbízottat, illetve a Kormányhivatalt érintő sajtóválaszokkal, 

médiaszereplésekkel és kiadványokkal kapcsolatos szerkesztői és lektori feladatok 
ellátásához megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott szakértőt is igénybe vehet. 

6. A kormánymegbízott szervezeten belüli és azon kívüli kapcsolattartásai körében: 

6.1. Folyamatos kapcsolatot tart a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó 
munkáról, rendszeresen adatokat, háttéranyagokat kér tőlük; 

6.2. Figyelemmel kíséri a kerületi hivatalok feladat-ellátását, fogadja és feldolgozza jelentéseiket, 
kapcsolatot tart a vezetőikkel az információ-áramlás gyorsítása és a vezetői döntéshozatal 
megalapozása végett; 

mailto:kabinet.budapest@bfkh.gov.hu
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6.3. A kormánymegbízott koordinációs jogkörébe tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű hatósági ügyek felügyelete a vonatkozó jogszabályok szerinti hatáskör-gyakorlás 
előkészítése, e körben adat-és információgyűjtés, illetve adat- és információ-szolgáltatás, 
Kormány felé beszámolók készítése, egyeztetések szervezése; 

6.4. Segíti a civil szféra és a Kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást;  
6.5. Figyelemmel kíséri a kormánymegbízott lakossági megkereséseit, a hivatali ügymenetek 

keretei között szervezi a kapcsolattartást; 
6.6. Koordinálja a kormánymegbízottnak címzett lakossági panaszok, közérdekű bejelentések, 

javaslatok és egyéb kérelmek elintézését. 

7. A kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi és egyéb döntéseinek végrehajtásához 
kapcsolódó kontrolling feladatok ellátása: 

7.1. Kontrolling tevékenység folytatása, melynek keretében ellenőrzi a kormánymegbízott 
gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását; 

7.2. A Kormányhivatal szervezeti egységei tervezői tevékenységének figyelemmel kísérése, a 
tervek összhangjának vizsgálata; 

7.3. Az operatív tervek végrehajtásának nyomon követése az erőforrások eredményes és 
hatékony elosztásának és felhasználásának biztosítása érdekében; 

7.4. A kormánymegbízott megbízásából a Kormányhivatal gazdálkodásának elemzése és 
értékelése, jelentések kidolgozása a Kormányhivatal gazdálkodási helyzetét érintő 
kérdésekben; gazdálkodási döntésekhez szükséges költségelemzések összeállítása, 
rendszeres és ad-hoc beszámolók, jelentések készítése, éves beszámoló elemzése, jelentés 
készítése;  

7.5. Dologi és felhalmozási kiadások tekintetében, kormánymegbízotti utasítás esetén, a 
kormánymegbízott által meghatározott körben és folyamat keretében ellenőrzi és szignálja a 
felmerülő új kötelezettségvállalásokat; 

7.6. Eseti jellegű kimutatások készítése a kormánymegbízott utasítása alapján a belső 
kontrollrendszer, a FEUVE működéséről, valamint javaslatok megfogalmazása a 
továbbfejlesztésük érdekében; 

7.7. A Kormányhivatal uniós projektjeivel kapcsolatos pénzügyi elszámolást érintő feladatok 
adminisztrációjának ellenőrzése. 

8. A kormánymegbízottat érintő egyéb és eseti feladatok intézése: 

8.1. Adatgyűjtést végez mindazokban az ügyekben, ahol a kormánymegbízottat jogszabályon 
alapuló véleményezési, egyetértési jog illeti meg; 

8.2. Eljár a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben, részt vesz a kormánymegbízott által 
meghatározott projektek koordinálásában; 

8.3. Figyelemmel kíséri a Kormányhivatal gazdálkodását; 
8.4. Véleményezi a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó azon szerződés-tervezeteket, 

amelyeket a vonatkozó szabályzat szerint, illetve jóváhagyott ügyrendekben a 
kormánymegbízott nem ruházott át más személyre vagy szervezetre. 

9. Kabinet általános feladatai körében:  

9.1. A Kabinet munkatársainak szabadság-nyilvántartása; 
9.2. Jelenléti ívek kezelése, jelenlét és távollét jogcím szerinti leadása az illetékes Főosztály 

részére; 
9.3. A kormánymegbízott titkársági feladatok ellátása, kormánymegbízott reprezentációjának 

ellátása; 
9.4. Kommunikációs és sajtófeladatok. 
9.5. A kormánymegbízott, mint politikai vezetői feladat- és hatáskörével kapcsolatos irányítási 

feladatok ellátása 
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III. Fejezet 
A Kabineten foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

 
10. Kabinetvezetői feladatok 
10.1. A Kabinet feladatköréhez tartozó ügyekben képviseli a Kabinetet, illetőleg külön felhatalmazás 

alapján a Kormányhivatalt; 
10.2. Koordinálja a Kabinet feladatkörébe tartozó szakmai feladatok ellátását; 
10.3. Kapcsolatot tart a Kormányhivatal működését érintő külső szervekkel, közreműködik a 

Kormányhivatal irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a 
végrehajtás megszervezésében; 

10.4. Figyelemmel kíséri a Kabinetre érkező lakossági megkereséseit, a hivatali ügymenetek keretei 
között szervezi a kapcsolattartást; 

10.5. Adatgyűjtést végez mindazokban az ügyekben, ahol a kormánymegbízottat jogszabályon 
alapuló véleményezési, egyetértési jog illeti; 

10.6. Eljár a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben, részt vesz kormánymegbízott által 
meghatározott projektek koordinálásában; 

10.7. Kormánymegbízott által meghatározott módon figyelemmel kíséri a Kormányhivatal 
gazdálkodását. 

10.8. Gyakorolja – átruházott jogkörben – a szervezeti egység foglalkoztatottjai felett a munkáltatói 
jogokat; 

10.9. A kormánymegbízott a Kormányhivatalban kinevezni javasolt személlyel kapcsolatos 
kifogásolási jogát a kabinetvezető útján gyakorolja; 

10.10. Vezeti a Kabinetet, ennek keretében elkészíti és jóváhagyásra benyújtja az ügyrend Kabinetre 
vonatkozó részét, elkészíti a munkaköri leírásokat és biztosítja mindezek naprakészen 
tartását; 

10.11. Gyakorolja a kormánymegbízott által meghatározott körben a kiadmányozási jogot; 
10.12. A Kabinet tekintetében biztosítja a Kormányhivatal munkarendjére vonatkozó szabályok 

érvényesülését, a munkafegyelem betartását; 
10.13. Felügyeli a Kabinet feladatköréhez tartozó jogszabályok nyilvántartásának vezetését és 

gondoskodik a foglalkoztatottakkal való megismertetéséről; 
10.14. Elkészíti a Kabinet feladatkörét érintő kormánymegbízotti utasításokat, részt vesz a 

meghatározott kormánymegbízotti utasítások szakmai előkészítésében; 
10.15. Szervezi és vezeti a Kabinet értekezleteket.  
10.16. Folyamatos kapcsolatot tart a főigazgatóval, az igazgatóval a főosztályvezetőkkel, és a 

kerületi hivatalvezetőkkel, tájékozódik a tevékenységükről, rendszeresen adatokat, 
háttéranyagokat kér tőlük; 

10.17. Közreműködik koncepciók, elemzések, átfogó értékelések készítésében; 
10.18. Beszámol a kormánymegbízottnak a Kabinet tevékenységéről; 
10.19. Jogszabály alapján minősíti és értékeli a Kabinet valamennyi foglalkoztatottjának munkáját, 

meghatározza a teljesítménykövetelményeket, és elkészíti a teljesítményértékelést; 
10.20. Döntésre előkészíti a Kabinet létszám és illetménykeretével kapcsolatos javaslatait és 

gazdálkodik a rendelkezésre bocsátott kerettel; 
10.21. Javaslatot tesz a Kabinet foglalkoztatottjainak jutalmazására, erkölcsi elismerésére; 
10.22. Irányítja a kerületi szakreferensi referatúra feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátását;  
10.23. Folyamatos kapcsolatot tart a feladatellátásban érintett illetékes fővárosi és külső 

szervezetekkel, központi közigazgatási szervekkel; 
10.24. Segíti a civil szféra és a Kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást;  
10.25. Napi munkakapcsolatot tart fenn a Védelmi Bizottság Titkárságával, szakmai és működési 

feladataik ellátásában közreműködik; 
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10.26. A kormánymegbízott koordinációs jogkörébe tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű hatósági ügyeket felügyeleti, emellett feladatkörébe tartozik a vonatkozó 
jogszabályok szerinti hatáskör-gyakorlás előkészítése; e körben adat-és információgyűjtés, 
illetve adat- és információ-szolgáltatás, Kormány felé beszámolók készítése, egyeztetések 
szervezése; 

10.27. A kormányzati feladatok területi végrehajtása érdekében koordinálja a főosztályok és kerületi 
hivatalok szakmai együttműködését a Kormányhivatalon belül; 

10.28. Eljár a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben, és részt vesz a kormánymegbízott 
által meghatározott projektek koordinálásában; 

10.29. Véleményezi a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó azon szerződés-tervezeteket, 
amelyeket a vonatkozó szabályzat szerint, illetve jóváhagyott ügyrendekben a 
kormánymegbízott nem ruházott át más személyre vagy szervezetre; 

10.30. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a kormánymegbízott esetenként megbízza; 
10.31. Közreműködik az antikorrupciós és hivatásetikai tárgyú továbbképzések megszervezésében, 

javaslatot tesz a képzési célcsoport meghatározására; 
10.32. Irányítja és koordinálja a kormánymegbízott politikai vezető feladat- és hatáskörében ellátandó 

tevékenységeket, amely feladatkörben ellenőrzi és szervezi a Kabinet kormánymegbízotti és 
kerületi szakreferensek referatúrájának feladatellátását; 

10.33. Közreműködés a kormánymegbízott koordinációs jogkörébe tartozó, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű hatósági ügyek, e körben adat- és információgyűjtés, - 
összesítés, illetve adat- és információ-szolgáltatás, Kormány felé beszámolók készítése, 
egyeztetések szervezése; 

 
11. Koordinációs és szervezési feladatok 
11.1. Döntésre előkészíti a kormánymegbízott munkáltatói joggyakorlása körébe tartozó ügyeket; 
11.2. A kormánymegbízott kinevezni javasolt személlyel kapcsolatos kifogásolási jogának 

gyakorlása tekintetében együttműködik a Humánpolitikai Főosztállyal; 
11.3. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a kormánymegbízott/kabinetvezető esetenként 

megbízza; 
11.4. Kijelölés esetén szignálja a kormánymegbízotthoz beérkező ügyiratokat és feladatokat;  
11.5. Folyamatos kapcsolatot tart a főosztályvezetőkkel, kerületi hivatalvezetőkkel, tájékozódik a 

tevékenységükről, az ügyek állásáról, rendszeresen adatokat, háttéranyagokat kér tőlük; 
11.6. Segíti a civil szféra és a Kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást;  
11.7. Figyelemmel kíséri a kormánymegbízott lakossági megkereséseit, a hivatali ügymenetek 

keretei között szervezi a kapcsolattartást;  
11.8. Adatgyűjtést végez mindazokban az ügyekben, ahol a kormánymegbízottat jogszabályon 

alapuló véleményezési, egyetértési jog illeti; 
11.9. Eljár a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben, részt vesz a kormánymegbízott által 

meghatározott projektek koordinálásában; 
11.10. Véleményezi a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó azon szerződés-tervezeteket, 

amelyeket a vonatkozó szabályzat szerint, illetve jóváhagyott ügyrendekben a 
kormánymegbízott nem ruházott át más személyre vagy szervezetre. 

 
12. Szakmai főtanácsadói feladatok 
12.1. A kabinetvezető feladatköréhez tartozó ügyekben ellátja a rábízott előkészítő és koordináló 

tevékenységeket, illetőleg külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányhivatalt; 
12.2. Előkészíti a kabinetvezető feladatkörébe tartozó a kormánymegbízott politikai vezetői feladat- 

és hatáskörében ellátandó tevékenységek működését; 
12.3. Eljár a kabinetvezető által meghatározott ügyekben, részt vesz kabinetvezető által 

meghatározott projektek koordinálásában; 
12.4. A kabinetvezető részére adatszolgáltatást és adatgyűjtést végez a kormánymegbízott politikai 

vezető feladat- és hatáskörében ellátandó tevékenységek ellátása körében;  
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12.5. Véleményezi az ügyrend Kabinetre vonatkozó részét, valamint a Kabinet feladatkörét érintő 
kormánymegbízotti utasításokat, részt vesz a meghatározott kormánymegbízotti utasítások 
szakmai előkészítésében; 

12.6. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a kabinetvezető esetenként megbízza. 
 
13.  Integritás tanácsadói feladatok 
13.1. Elvégzi és jóváhagyásra előterjeszti a Kormányhivatal integritási és korrupciós kockázatainak 

évente esedékes felmérését; 
13.2. Elkészíti és döntésre előterjeszti a Kormányhivatal éves korrupció-megelőzési intézkedési 

tervét; 
13.3. Elkészíti és döntésre előterjeszti az éves integritás-jelentést; 
13.4. Gondoskodik a korrupció-megelőzési intézkedési tervben foglalt célkitűzések 

megvalósításáról; 
13.5. Gondoskodik a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, 

integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések nyilvántartásba vételéről, az 
erről szóló kormánymegbízotti utasításában előírt rendelkezéseknek megfelelően a 
bejelentések kivizsgálásáról, a bejelentő-védelemről, szükség esetén javaslatot tesz 
intézkedéstételre a kormánymegbízottnak, lebonyolítja a kivizsgálás és a bejelentő 
tájékoztatása érdekében szükséges levelezést. 

13.6. A kormánymegbízott és a kabinetvezető megbízásából felkészítő és háttéranyagot készít 
részükre, melyhez információt kérhet a Kormányhivatal szervezeti egységeitől; 

13.7. A kormánymegbízott és a kabinetvezető megbízása alapján elemzések készítése, döntés-
előkészítő munka során döntési helyzet létrehozásának segítése; 

13.8. A Kormányhivatal szabályzataiban, eljárásrendjében lévő esetleges ellentmondások, a 
gördülékeny működést veszélyeztető hibák feltárása/javíttatása, különös tekintettel a pénzügyi 
folyamatokhoz kapcsolódó belső szabályzatokra; 

13.9. Ajánlások, javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetésére, 
csökkentésére, valamint a szabálytalanságok megelőzésére, illetve feltárására; 

13.10. Kimutatások készítése a kormánymegbízott utasítása alapján a belső kontrollrendszer, a 
FEUVE működéséről, valamint javaslatok megfogalmazása a továbbfejlesztésük érdekében; 

13.11. Uniós projektekkel kapcsolatos egyeztetéseken való részvétel, közreműködik az uniós 
projektekkel kapcsolatos feladatellátásban, különös tekintettel a projektet érintő pénzügyi 
elszámolás adminisztrációjára. 

 
14. Sajtófőnöki feladatok 
14.1. Javaslatot tesz a Kormányhivatalt, vagy a kormánymegbízott személyét érintő sajtó-

eseményekre, megszervezi azokat, lebonyolítja és értékeli; 
14.2. Fogadja a Kormányhivatal sajtó megkereséseit; 
14.3. A kormánymegbízott nevében engedélyezi a különböző szakterületek vezetőinek a sajtó-

megjelenéseit; 
14.4. Kapcsolatot tart a kerületi, regionális és országos lapokkal; 
14.5. Kapcsolatot tart a Miniszterelnökség kijelölt sajtó felelőseivel; 
14.6. Háttéranyagot készít a kormánymegbízott nyilvános szerepléseihez; 
14.7. Ellátja a Kormányhivatal szóvivői feladatait, közreműködik, ha a kormánymegbízott 

nyilatkozatot adót jelöl ki; 
14.8. Közreműködik a Kormányhivatal arculati anyaginak elkészítésében; 
14.9. Közreműködik a Kormányhivatal arculati előírásainak betartatásában. 
 
15. Sajtó- és kommunikációs munkatársi feladatok 
15.1. Javaslatot tesz a Kormányhivatalt, vagy a kormánymegbízott személyét érintő sajtó-

eseményekre, megszervezi, lebonyolítja és értékeli azokat; 
15.2. Kapcsolatot tart a kerületi és országos lapokkal; 
15.3. Kapcsolatot tart a Miniszterelnökség kijelölt sajtó felelőseivel; 
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15.4. Háttéranyagot készít a kormánymegbízott nyilvános szerepléseihez; 
15.5. Közreműködik, ha a kormánymegbízott nyilatkozatot adót jelöl ki; 
15.6. Közreműködik a Kormányhivatal arculati előírásainak betartatásában. 
15.7. Közreműködik a Kormányhivatal hivatalos honlapjának szerkesztésében, aktualizálásában és 

kapcsolatot tart az érintett főosztályok és kerületi hivatalok kijelölt munkatársaival; 
15.8. Intranet témafelelősök feladatellátásának koordinálása és fórum moderátori feladatok ellátása; 
 
16. Kormánymegbízotti szakreferensi feladatok 
16.1. A kabinetvezető részére előkészíti a kormánymegbízott politikai vezetői feladatkörében 

releváns az adott területekre vonatkozó szükséges ágazati adatszolgáltatásokat, vezeti a 
részére előírt szakmai nyilvántartásokat, azokból kimutatásokat, elemzéseket készít; 

16.2. A kabinetvezető részére felkészítő és háttéranyagot készít, amelyhez információt kérhet a 
Kormányhivatal szervezeti egységeitől; 

16.3. Az ellátott tevékenységéről havi rendszerességgel beszámol a kabinetvezető és 
kormánymegbízott felé; 

16.4. A kabinetvezetővel rendszeresen egyeztet, javaslatot tesz, információt továbbít, segíti a 
koordinációs és döntéselőkészítő munkát; 

 
17. Adatvédelmi szakreferensi feladatok 
17.1. Együttműködik a szervezeti egységek vezetőivel és az adatvédelmi kapcsolattartókkal az 

adatvédelmi és közzétételi előírások, valamint az egyedi adatszolgáltatási kérelmek teljesítése 
során; 

17.2. Gondoskodik az egységes jogalkalmazói gyakorlat és a belső adatvédelmi ellenőrzések 
módszertanának kialakításáról; 

17.3. A Kormányhivatal éves adatvédelmi ellenőrzési terve alapján, a szervezeti egységek 
vezetőivel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően ütemezi az egyes ellenőrzéseket; 

17.4. Az adatvédelmi ellenőrzés során tett megállapításait, javaslatait feljegyzésben rögzíti, a 
feljegyzést elektronikus úton eljuttatja a szervezeti egység vezetőjének; 

17.5. Súlyos jogsértés vagy mulasztás feltárása esetén a kabinetvezető útján kezdeményezi a 
kormánymegbízott intézkedését; 

17.6. A szervezeti egység vezetőjének vagy adatvédelmi kapcsolattartójának megkeresésére 
írásban állást foglal adatvédelmi, adatszolgáltatási, illetve közzétételi kérdésekben;  

17.7. Rendszeres kapcsolatot tart a szervezeti egységek adatvédelmi kapcsolattartóival, számukra 
évente legalább két alkalommal értekezletet szervez; 

17.8. A kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató számára igény esetén véleményt készít az 
adatvédelem jogterületét is érintő jogszabálytervezetekről, illetve a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök (normatív határozat, normatív utasítás) tervezetéről; 

17.9. Elkészíti a Kormányhivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának tervezetét, a 
jogszabályi előírások, illetve a technikai feltételek megváltozása esetén intézkedik a belső 
szabályozás felülvizsgálatáról; 

17.10. Gondoskodik a hivatali közzétételi lista adatainak naprakészen tartásáról; 
17.11. Elkészíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére évente 

megküldendő tájékoztatót; 
17.12. A Kormányhivatal éves tevékenységéről készített beszámolóhoz összegyűjti, rendszerezi és 

elemzi az adatvédelmi és a közzétételi tevékenységre vonatkozó adatokat; 
17.13. Az Informatikai Főosztály vezetőjével együttműködve gondoskodik a Kormányhivatal 

kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások 
leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról a hivatal adatainak a közérdekű 
adatok központi elektronikus jegyzékébe való felvétele érdekében, gondoskodik a továbbított 
közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, ideértve az egységes közadatkereső rendszer 
útján fellelhető közérdekű adatok frissítését is; 

17.14. Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 
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17.15. Elkészíti a Kormányhivatal éves belső adatvédelmi ellenőrzési tervét; 
17.16. A Jogi és Koordinációs Főosztállyal együttműködve időszakonként gondoskodik az 

adatkezelést végző munkatársak számára adatvédelmi oktatás megtartásáról;  
17.17. Nyilvántartást vezet az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokáról, és minden 

év január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot; 
17.18. Közreműködik és segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, 

valamint az érintettek jogainak biztosításában; 
17.19. Ellenőrzi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 

valamint a belső szabályzat rendelkezéseinek betartását. 
 

18. Kormánymegbízotti referensi feladatok 
18.1. Közreműködik a közvetlenül kormánymegbízotthoz forduló panaszosok problémáinak 

kezelésében; 
18.2. A megfelelő szervezeti egység felé továbbítja a Kabinetre érkező elektronikus leveleket; 
18.3. Szervezi, részt vesz és nyilvántartja a kormánymegbízott programját;  
18.4. Gondoskodik a kormánymegbízotti/kabinetvezetői programok terembiztosításáról, vendégek 

fogadásáról, ellátásáról; 
18.5. A kormánymegbízott/kabinetvezető programjaihoz felkészítő és háttéranyagot készít, melyhez 

információt kérhet a kormányhivatal szervezeti egységeitől; 
18.6. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a kormánymegbízott, illetve a kabinetvezető 

esetenként megbízza; 
18.7. Intézi a kormánymegbízott személyes reprezentációjával kapcsolatos teendőket és 

beszerzéseket; 
18.8. Szignálásra, aláírásra előkészíti a Kormánymegbízotti Kabinetre érkező iratokat; 
18.9. a kormánymegbízotthoz tartozó protokolláris és etikett feladatok ellátása. 
 
19. Titkársági referensi feladatok 
19.1. Segíti a kormánymegbízott munkáját; 
19.2. Ellátja a titkársági adminisztrációs feladatokat, ennek keretében: iktat, érkezteti a papír alapú 

postát, elvégzi az iratok postázását, a postaforgalom bonyolítását, irányítását; szignálásra, 
aláírásra előkészíti a Kormánymegbízotti Kabinetre érkező iratokat; 

19.3. A bélyegzőket kezeli a bélyegzők használatának és nyilvántartásának rendjéről szóló külön 
kormánymegbízotti utasításban rögzítettek szerint, azok használatáért a kormánymegbízott 
felelős. 

19.4. Szükség esetén elvégzi a soron kívüli feladatok, iratok aláírás előtti stilisztikai, minőségi 
ellenőrzését;  

19.5. Szövegszerkesztési, gépírási, sokszorosítási feladatokat végez a Kabinet számára; 
19.6. Ellátja a Kabinet körbélyegzőinek nyilvántartásba vételét, átadásával-átvételével kapcsolatos 

ügyintézését. 
19.7. Közreműködik a beérkező posta bontásában, érkeztetésében és továbbításában, a Poszeidon 

iratkezelő rendszerben iktat, érkezteti a papír alapú postát, elvégzi az iratok postázását, a 
postaforgalom bonyolítását, irányítását; 

19.8. Részt vesz a beérkező küldemények szervezeti egységek közötti szétosztásában; 
19.9. Ellátja az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott további ügyiratkezelési feladatokat;. 
19.10. Ellátja az új belépő kollégák be-, és kiléptetésével kapcsolatos jogosultság igényléssel 

kapcsolatos feladatokat; 
19.11. Ellátja a Kabinet belső ellátást értinő igénybejelentéssel kapcsolatos feladatokat. 
19.12. Intézi a Kabinet reprezentációjával kapcsolatos teendőket és beszerzéseket; 
 
20. Gépkocsi vezetői feladatok  
20.1. ellátja a kormánymegbízott és eseti jelleggel a Kabinet tagjai vonatkozásában felmerülő 

személyi szállítással kapcsolatos feladatokat  
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20.2. nyilvántartja a Kabinet tagjai által használt gépjárműveket, azokkal kapcsolatban ellátja az 
eseti és állandó karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos az illetékes szervezeti egység 
irányába fennálló bejelentési és adatszolgáltatási feladatokat 
 

IV.  Fejezet 
Működési rend 

21. A Kabinet működési rendje, munkafolyamatok 

21.1. A Kabinetre érkező iratokat a kabinetvezető  az illetékes ügyintéző/referens bevonásával 
ellenőrzi, és aláírásra továbbítja a kormánymegbízott részére. Az ellenőrzés során az ügyben 
illetékes ügyintéző/referens a kabinetvezetőnek köteles beszámolni az ügy állásáról. 

21.2. A Kabinetre érkező újságokat, szaklapokat a titkársági ügyintéző tartja nyilván és kezeli. 
21.3. A Kabinetben foglalkoztatottak – a kabinetvezető kivételével – kiadmányozási jogot nem 

gyakorolnak.  

22. Helyettesítés  

22.1. A kabinetvezetőt távollétében, illetve munkavégzésben való akadályoztatása esetén a 
kabinetvezető által kijelölt személy helyettesíti. 

22.2. A Kabinet foglalkoztatottjainak távolléte, illetve munkavégzésben való akadályoztatása esetén 
a foglalkoztatottat a kabinetvezető által kijelölt személy helyettesíti. 

23. Ügyfélfogadás 

23.1. Az ügyfélfogadás szükség esetén előzetes időpont egyeztetés alapján történik. 

24. Külső, belső kapcsolattartás 

24.1. A Kabinet valamennyi foglalkoztatottja köteles kapcsolattartása során a szolgálati utat 
betartani. 

25. Értekezletek  

25.1. A Kabinet tájékoztatási és döntés-előkészítési fóruma a Kabinet munkaértekezlete. A 
munkaértekezletet a kabinetvezető vezeti és hívja össze havi rendszerességgel, szükség 
esetén soron kívül. Az összehívásról a kabinetvezető által kijelölt foglalkoztatott gondoskodik. 
A kabinetértekezleten meghatározott feladatok elvégzését a kabinetvezető, vagy az általa 
kijelölt foglalkoztatott ellenőrzi. 

26. Ellenőrzés 

26.1. A kabinetvezető az általa vezetett szervezeti egység vonatkozásában rendszeresen, illetőleg 
eseti jelleggel ellenőrzi a feladatok végrehajtását, az ügyintézés hatékonyságát és 
szabályszerűségét. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főigazgatói Titkárság hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Főigazgatói Titkárság (a továbbiakban: 
Titkárság) 

Levelezési címe: 1139 Budapest, Teve u.1/a-c. 
Székhelye: 1139 Budapest, Teve u.1/a-c. 
E-mail (1): foigazgato@bfkh.gov.hu 
E-mail (2): levelek@bfkh.gov.hu 
 

2. A Titkárság feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

Munkavégzés egyéb telephelyeken nem történik. 
 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
 

4. A Titkárság szervezeti felépítése 

 
4.1. A Titkárság a főigazgató irányítása alatt áll. Osztályvezető vezeti.  

II. Fejezet 

A Titkárságon foglalkoztatottak feladat- és hatásköre 

5. Az osztályvezető feladatai: 

5.1. Meghatározza a Titkárság munkatervét és a foglalkoztatottak közötti feladatmegosztást; 

5.2. Szervezi és ellenőrzi a Titkárság feladatainak végrehajtását; 

5.3. Az illetékes szervezeti egységre szignálja a Titkárságra érkezett iratokat; 

5.4. Meghatározza a Titkárság foglalkoztatottjainak álláshelyen ellátandó feladatokhoz igazodó 
konkrét feladatait; 

5.5. A Titkárság foglalkoztatottjai tekintetében gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat; 

5.6. Közreműködik a Kormányhivatal egészét érintő elemzések, átfogó értékelések készítésében; 

5.7. Beszámol a főigazgatónak a Titkárság tevékenységéről; 

5.8. A Titkárság kormányhivatali feladatellátásához kapcsolódó szakterületeket érintően a 
koordinációs feladatokat ellátja; 

5.9. Részt vesz a főigazgatói értekezleteken, a fővárosi kerületi hivatalvezetői értekezleteken, a 
koordinációs és a főosztályvezetői szakmai koordinációs értekezleteken; 

5.10. Folyamatos kapcsolatot tart a Kormányhivatal főosztályaival, továbbá véleményezi a 
főosztályok által főigazgatói, vagy kormánymegbízotti kiadmányozásra előkészített anyagokat, 
szükség szerint gondoskodik azok kijavításáról; 

5.11. Eljár a főigazgató által meghatározott ügyekben, részt vesz a főigazgató által meghatározott 
projektek koordinálásában. 

mailto:levelek@bfkh.gov.hu
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6. Főigazgatói referens feladatai: 

6.1. Szükség szerint gondoskodik a főigazgató által összehívott értekezletek, programok 
megszervezéséről; 

6.2. Nyilvántartja a Titkárság foglalkoztatottjainak szabadságát, ellátja a beérkező szabadság-
nyilvántartó lapok ellenőrzését és vezetői aláírásra történő előkészítését; 

6.3. Figyelemmel kíséri a főigazgató postafiókjára érkező leveleket, szükség szerint intézkedést kér 
az illetékes szervezeti egységtől; 

6.4. Szervezi és nyilvántartja a főigazgató programját; 

6.5. Elkészíti és nyilvántartja a Titkárság foglalkoztatottjaira vonatkozó távolléti jelentést; 

6.6. Figyelemmel kíséri és nyilvántartja a főosztályvezetők és kerületi hivatalvezetők szabadságát; 

6.7. Folyamatos kapcsolatot tart a főosztályvezetőkkel, osztályvezetőkkel, hivatalvezetőkkel, 
tájékozódik az ott folyó munkáról, szükség szerint adatokat, háttéranyagokat kér, amelyet 
összeállít, kiértékel, és a főigazgató rendelkezésére bocsájt. 

7. Jogi referens feladatai: 

7.1. Gondoskodik a Titkárság részére felterjesztett, a Kormányhivatal működése körében 
megkötendő szerződéseknek jogi és egyéb szempontú felülvizsgálatát követően – 
kiadmányozásra való előterjesztéséről, illetve szükség esetén kapcsolatot tart az 
előkészítésben érintett főosztályokkal; 

7.2. Koordinálja, véleményezi a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek 
végrehajtásáról készült beszámoló összeállítását; 

7.3. Folyamatos kapcsolatot tart a Kormányhivatal főosztályaival a rájuk bízott szakmai feladatok 
tekintetében, illetve jogilag véleményezi ezen főosztályok által főigazgatói, vagy 
kormánymegbízotti kiadmányozásra előkészített anyagokat, továbbá szükség szerint 
gondoskodik azok kijavításáról; 

7.4. Részt vesz a Titkárság feladatkörébe tartozó szakmai anyagok elkészítésében és 
véglegesítésében; 

7.5. Előkészíti és összeállítja a főigazgatói döntési jogkörbe tartozó anyagokat; 

7.6. Koordinálja a kormánymegbízotti normatív utasítások és belső intézkedések felülvizsgálatát és 
elkészítését; 

7.7.  Közreműködik a Kormányhivatalt érintő jogszabály-módosító javaslatok előterjesztésében; 

7.8. Nyomon követi és koordinálja a rá szignált határidős feladatokat; 

7.9. Koordinálja a kerületi hivatalok és főosztályok által előkészítendő határidős anyagokat, szakmai 
irányítók felé küldendő leveleket; panaszokra adott válaszokat, Alapvető Jogok Biztosától 
érkezett megkeresésekre előkészített választ; 

7.10. Szakmailag véleményezi a kerületi hivatalok által kiadmányozásra előkészített anyagokat, 
továbbá szükség szerint gondoskodik azok kijavításáról; 

7.11. Háttéranyagot készít a főigazgató és az igazgató programjaihoz, ennek összeállításához 
tájékoztatást kér a Kormányhivatal szervezeti egységeitől; 

7.12. Segíti a főigazgató és az igazgató munkáját. 
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8. Titkársági referens feladatai: 

8.1. Ellenőrzi a KÉR Központon keresztül érkező küldemények, valamint a Poszeidon 
iktatórendszerekkel kapcsolatosan az egyes szervezeti egységektől érkező 
adatszolgáltatásokat; 

8.2. Gondoskodik a főigazgató által meghatározott rendben a Miniszterelnökségtől, a felügyeleti- és 
társszervektől érkező határidős adatszolgáltatások illetékes szervezeti egység részére történő 
eljuttatásáról, nyilvántartja és nyomon követi a határidőben történő előkészítést, koordinálja a 
választervezet kiadmányozásra történő felterjesztését; 

8.3. Ellátja a titkársági és adminisztrációs feladatokat, ennek keretében iktatja az iratokat, érkezteti a 
papír alapú postát, elvégzi az iratok postázását, a postaforgalom bonyolítását, irányítását; 

8.4. Szignálásra, aláírásra előkészíti a Titkárságra érkező iratokat; 

8.5. Ellátja a Titkárságra érkező e-mailek szignálását az osztályvezető által meghatározott rendben; 

8.6. Folyamatosan figyelemmel kíséri a KÉR rendszer és a Poszeidon iktatórendszer működését, e 
körben kapcsolatot tart az Informatikai Főosztállyal, a Jogi és Koordinációs Főosztály 
Szervezési Osztályával; 

8.7. Szükség esetén elvégzi a soron kívüli feladatok, iratok aláírás előtti stilisztikai ellenőrzését;  

8.8. Szervezi és nyilvántartja a főigazgató, igazgató programját;  

8.9. Szövegszerkesztési, gépírási, sokszorosítási feladatokat végez a Titkárság foglalkoztatottjai 
számára; 

8.10. Ellátja a Titkárság papír, irodaszer, számítástechnikai és egyéb anyagok igénylésével 
kapcsolatos feladatokat az Informatikai, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
közreműködésével; 

8.11. Fogadja és elintézi a Titkárságra érkező telefonhívásokat, szükség szerint tájékoztatást ad az 
ügyfeleknek az illetékes szervezeti egység elérhetőségeiről. 

 

9. Igazgatói referens feladatai: 

9.1. Részt vesz a Titkárság feladatkörébe tartozó szakmai anyagok előkészítésében és 
véglegesítésében; 

9.2. Poszeidon kulcsfelhasználóként folyamatosan részt vesz a Poszeidon iktatórendszerrel 
kapcsolatos továbbképzéseken; 

9.3. Szükség esetén elvégzi a soron kívüli feladatok, iratok aláírás előtti stilisztikai, minőségi 
ellenőrzését;  

9.4. Előkészíti és összeállítja az igazgatói döntési jogkörbe tartozó anyagokat; 

9.5. A kiadmányozás rendjéről szóló kormánymegbízotti utasításban megjelölt, az igazgató 
kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyek kapcsán elvégzi a főosztályoktól érkezett 
dokumentumok ellenőrzését; 

9.6. Folyamatos kapcsolatot tart a Kormányhivatal főosztályaival a rá bízott szakmai feladatok 
tekintetében, illetve jogilag véleményezi ezen főosztályok által főigazgatói, vagy 
kormánymegbízotti kiadmányozásra előkészített anyagokat, továbbá szükség szerint 
gondoskodik azok kijavításáról; 

9.7. Gondoskodik a Titkárság részére felterjesztett, a Kormányhivatal működése körében 
megkötendő szerződéseknek jogi és egyéb szempontú felülvizsgálatát követően – 
kiadmányozásra való előterjesztéséről, illetve szükség esetén kapcsolatot tart az 
előkészítésben érintett főosztályokkal; 
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9.8. Gondoskodik az igazgató által meghatározott rendben a Miniszterelnökségtől, a felügyeleti- és 
társszervektől érkező határidős adatszolgáltatások illetékes szervezeti egység részére történő 
eljuttatásáról, nyilvántartja és nyomon követi a határidőben történő előkészítést, koordinálja a 
választervezet kiadmányozásra történő felterjesztését; 

9.9. A Jogi és Koordinációs Főosztály Szervezési Osztályával együttműködve koordinálja a 
Kormányhivatal összevont ellenőrzési tervének összeállítását; 

9.10. A Jogi és Koordinációs Főosztály Szervezési Osztályával együttműködve koordinálja a 
Kormányhivatal előző évi tevékenységéről szóló összegző beszámolójának összeállítását; 

9.11. A Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs Osztályával együttműködve koordinálja a 
kerületi hivatalokat érintő ügyeket, eljárásokat; 

9.12. Részt vesz az igazgató személyét érintő események megszervezésében és lebonyolításában; 

9.13. Háttéranyagot készít a főigazgató és az igazgató programjaihoz, ennek összeállításához 
tájékoztatást kér a Kormányhivatal szervezeti egységeitől. 

10. Igazgatói titkársági referens: 

10.1. Szükség szerint gondoskodik az igazgató által összehívott értekezletek, programok 
megszervezéséről; 

10.2. Figyelemmel kíséri az igazgató postafiókjára érkező leveleket, szükség szerint intézkedést kér 
az illetékes szervezeti egységtől; 

10.3. Szervezi és nyilvántartja az igazgató programját; 

10.4. Folyamatos kapcsolatot tart a főosztályvezetőkkel, osztályvezetőkkel, hivatalvezetőkkel, 
tájékozódik az ott folyó munkáról, szükség szerint adatokat, háttéranyagokat kér tőlük; 

10.5. Szignálásra, aláírásra előkészíti a Titkárságra érkező iratokat; 

10.6. Ellátja a titkársági és adminisztrációs feladatokat, ennek keretében érkezteti, iktatja az iratokat. 

III. Fejezet 

Működési rend 

11. Általános munkamenet 

11.1. A Titkárságra érkező iratokat az osztályvezető szignálja. A szignált ügyben a foglalkoztatott az 
osztályvezetőnek köteles beszámolni az ügy állásáról. A szignált iratok iktatását, valamint az 
egyéb ügyirat-kezelési feladatokat az igazgatói titkársági referens és a titkársági referens látja 
el. 

 

12. Helyettesítés 

12.1. A főigazgató és az igazgató távollét illetve akadályoztatás esetén egymást helyettesítik, 
együttes akadályoztatásuk esetén a kormánymegbízott által kijelölt szakmai vezető a helyettes. 

12.2. Az osztályvezetőt távollétében, illetve munkavégzésben történő akadályoztatása esetén a 
főigazgató által kijelölt tisztviselő, a referenseket távollétükben, illetve munkavégzésben történő 
akadályoztatásuk esetén az osztályvezető által kijelölt tisztviselő helyettesíti. 
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13. Ügyfélfogadás 

13.1. A Titkárság előzetes időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket. 

14. Külső, Belső kapcsolattartás rendje 

14.1. A Titkárság valamennyi foglalkoztatottja köteles kapcsolattartása során a szolgálati utat 
betartani, figyelemmel a mindenkor hatályos kiadmányozásról szóló kormánymegbízotti 
utasításban foglaltakra. 

15. Értekezletek 

15.1. A Titkárság tájékoztatási és döntés-előkészítési fóruma a főigazgatói titkársági értekezlet. Az 
értekezletet az osztályvezető hívja össze és a főigazgató vezeti. Főigazgatói titkársági 
értekezletre kétheti rendszerességgel, illetve szükség esetén kerül sor.  

16. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 



 

 

     
Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 

31/2020. (VII.31)  utasítás 4. számú melléklete 
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1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) 
MvM utasítás mellékletének 2. § (6) bekezdés b) pontja, a 31. § (3) bekezdése, valamint az 59. § alapján a 
Budapest Fővárosi Védelmi Bizottság Titkársága Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítom meg: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

2. Az Ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Védelmi Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) teljes 
állományára terjed ki.  

 

3. A Titkárság hivatalos megnevezése, címe, elérhetősége 

 

Megnevezése:  Budapest Főváros Védelmi Bizottság Titkársága  

Székhelye:  1056 Budapest, Váci utca 62-64. 

Levelezési címe:  1056 Budapest, Váci utca 62-64. 

E-mail:   vedelmititkarsag@bfkh.gov.hu  

Telefon:   +36 1 328 5861  

 

II. Fejezet 

4. A Titkárság jogállása és a képviselet 

4.1. A Titkárság a kormánymegbízott – mint Budapest Főváros Védelmi Bizottságának (a továbbiakban: 
BFVB) elnöke – közvetlen alárendeltségében működő önálló osztály jogállású szervezeti egység, amely 
önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Titkárság belső szervezeti egységekre nem tagozódik. 

4.2. Rendeltetése, a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) Szervezeti és 
Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a BFVB SZMSZ-ében meghatározott, a 
BFVB elnökének jogszabályban meghatározott fővárosi szintű honvédelmi, katasztrófavédelmi 
feladatok ellátása, továbbá a BFVB, valamint a BFVB elnökének hatáskörébe tartozó védelmi 
igazgatási feladatok döntés-előkészítése, döntések végrehajtásának koordinálása. 

III. Fejezet 

A Titkárság szervezeti felépítése 

5. A Titkárság létszáma 5 fő: 

a) 1 fő titkár, a Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) hivatásos állományából; 

b) 1 fő titkárhelyettes, a katasztrófavédelem hivatásos állományából; 

c) 1 fő védelmi igazgatási szakügyintéző, 

d) 1 fő titkársági szakügyintéző és 

e) 1 fő titkársági ügyintéző, Budapest Főváros Kormányhivatala állományából. 
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IV. Fejezet 

6. A Titkárság működési rendje 

6.1. A Titkárság működési rendjét a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, a 
Kormányhivatal SZMSZ-e és a hozzá kapcsolódó belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a 
kormánymegbízott utasításai határozzák meg.  

6.2. A Titkárságot a kormánymegbízott – mint BFVB elnök – közvetlenül irányítja. A Miniszterelnökség a 
Titkárság feletti funkcionális irányítást a kormánymegbízott tevékenysége feletti irányítási jogkörében 
gyakorolja. 

6.3. A Titkárság szakirányítását kizárólag szakmai feladatok terén közvetlenül, a kormánymegbízott egyidejű 
tájékoztatása mellett, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, illetve a honvédelemért 
felelős miniszter is gyakorolja. A szakmai irányítás keretében az illetékes minisztériumok a Titkársághoz 
delegált, másik tárcához tartozó személy számára a kormánymegbízott útján határozhatnak meg 
szakmai feladatot.  

6.4. A Titkárság munkatársainak feladatait az Ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri leírások, illetve az 
egyes álláshelyeken ellátandó feladatok meghatározása szabályozzák, melyek a felelősség 
megállapítására is alkalmas módon tartalmazzák a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a 
tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét.  

6.5. Az MH állományába tartozó hivatásos katona munkaköri leírását a kormánymegbízott egyetértésével, a 
HM Védelmi Igazgatási Főosztály (továbbiakban: HM VIF) készíti. 

6.6. A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának munkaköri leírását a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatójának egyetértésével a kormánymegbízott készíti. 

6.7. Szakmai irányítási kapcsolatok: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Titkárság munkatársai a Titkárság feladat-, valamint hatáskörét, a saját munkakörüket és szakterületüket 
illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen ellátni, feladatukat ilyen módon elvégezni.  
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V. Fejezet 

7.  Munkáltatói jogok gyakorlása 

 
7.1. A titkár és titkárhelyettes irányában a munkáltatói jogokat a szakirányítást végző minisztérium kijelölt 

szervének vezetője gyakorolja az alábbiak szerint: 

 
a) az MH állományú titkár esetében a HM VIF főosztályvezetője; 
b) a katasztrófavédelem hivatásos állományába tartozó titkárhelyettes esetében a katasztrófák elleni 

védekezésért felelős miniszter a szolgálati viszonnyal összefüggő munkáltatói jogokat, a 
kormánymegbízott az egyéb munkáltatói jogokat; 

c) a védelmi igazgatási szakügyintéző, a titkársági szakügyintéző és a titkársági ügyintéző esetében a 
munkáltatói jogkört a kormánymegbízott gyakorolja. 

 
 

VI. Fejezet 
Feladat- és hatáskörök 

 
8. A Titkárság részére megállapított feladat- és hatáskörök az alábbiak 

 
a) ellátja a BFVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait; 
b) folyamatosan kapcsolatot tart a fővárosi, valamint megyei védelmi bizottságokkal, a védelmi 

felkészítésben résztvevő és együttműködő szervek vezetőivel, a nemzetközi (határ menti) 
együttműködésben érintett védelmi igazgatási szervekkel; 

c) véleményezéseket, jelentéseket és előterjesztéseket készít elő a BFVB elnöke által meghatározott 
témákban; 

d) előkészíti a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészülés, továbbá a különleges jogrend 
időszakaiban a BFVB, valamint a BFVB elnökének döntéseit; 

e) ellenőrzi a BFVB hatáskörébe tartozó hadkiegészítési, gazdaságmozgósítási feladatok 
végrehajtását; 

f) gondoskodik az elrendelt ügyeleti szolgálat ellátásáról, és biztosítja a folyamatos működés feltételeit; 
g) tervezi a BFVB, valamint a BFVB illetékességi területén a helyi és települési védelmi igazgatási és a 

honvédelemben közreműködő szervek felkészítését, továbbképzését; 
h) koordinálja a védelmi felkészítésbe bevont megyei szintű szervek és szervezetek tevékenységét, 

valamint a területi szintű védelmi igazgatási döntések előkészítését és végrehajtását; 
i) előkészíti a BFVB üléseit, gondoskodik az ülések SZMSZ szerinti lebonyolításáról; 
j) előkészíti a BFVB ellenőrzéseit, részt vesz azok végrehajtásában; 
k) előkészíti, szervezi, koordinálja a BFVB elnökének protokolláris feladatait; 
l) a BFVB működését érintő beszerzési tevékenységek előkészítésében részt vesz; 
m) a BFVB döntésének megfelelően közreműködik a helyi védelmi bizottságok (a továbbiakban: HVB) 

felügyeletével kapcsolatos feladatok végrehajtásában; 
n) feldolgozza a védelmi igazgatás helyi szintjeiről érkező információkat, előkészíti a szükséges elnöki 

döntéseket, az országos információs rendszer részére a meghatározott adatokat továbbítja; 
o) folyamatos szakmai kapcsolatot tart a védelmi igazgatás központi szakmai irányító szerveivel; 
p) rendszeresen kapcsolatot tart a HVB-k elnökeivel és titkáraival. 

 

9. A titkár feladatai 

 
a) a kormánymegbízott, mint a BFVB elnöke iránymutatásainak megfelelően vezeti a Titkárságot és 

ellátja annak általános képviseletét; 
b) végzi a BFVB, továbbá annak elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, a 

döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját; 
c) előkészíti a BFVB feladat- és pénzügyi tervét; 
d) megszervezi a BFVB üléseit, tárgyalásra előkészíti a napirendi pontok előterjesztéseit, az ülések 

időpontjáról megfelelő időben értesíti a BFVB tagokat és a meghívottakat, számukra a meghívót és 
az előterjesztéseket megküldi; 

e) gondoskodik a BFVB ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a BFVB és a BFVB elnöke 
határozatainak írásba foglalásáról, valamint a határozatok érintettekkel való közléséről; 
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f) figyelemmel kíséri a BFVB és a BFVB elnöke határozataiban foglalt feladatainak megvalósulását; 
g) összefoglalót készít a BFVB soron következő ülésére a két ülés közötti időszakban végrehajtott 

feladatokról vagy annak esetleges akadályairól; 
h) előkészíti, naprakészen tartja és megőrzi a BFVB alapdokumentumait és intézkedési terveit; 
i) gondoskodik a BFVB tagjai és azok képviselői nevének, elérhetőségének nyilvántartásáról és 

folyamatos naprakészen tartásáról; 
j) javaslatot tesz a BFVB munkacsoportjainak összetételére és aktivizálására, gondoskodik 

időszakonkénti felkészítésükről, valamint koordinálja azok feladat-végrehajtását; 
k) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott eseti vagy állandó jelleggel 

hatáskörébe utal; 
l) részt vesz a kormánymegbízotti és a főigazgatói értekezleteken; 
m) előkészíti a Titkárság Ügyrendjét; 
n) megszervezi a Titkárság munkatársainak feladatait; 
o) gyakorolja a Titkársághoz, titkárhoz a kormánymegbízott által átruházott hatásköröket; 
p) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi és ellenőrzi 

a Titkárság feladatainak végrehajtását; 
q) javaslatot tesz a BFVB elnökének a BFVB Titkársága munkatársait érintően, valamint a védelmi 

igazgatás más területein dolgozók elismerésre történő felterjesztésre; 
r) tevékenysége során együttműködik a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel; 
s) a Titkárság részére biztosított anyagi-technikai eszközök igénybevételével 0/24/365 időtartamban 

rendelkezésre áll, készen a várható és váratlan feladatok végrehajtására. 
 

10. A titkárhelyettes feladatai: 

a) a titkárhelyettes a titkár irányítása mellett végzi munkáját; 
b) támogatja a titkárt a Titkárság vezetésében, a feladatok ellátásának megszervezésében, 

ellenőrzésében; 
c) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott, illetve a titkár eseti vagy állandó 

jelleggel hatáskörébe utal. 
 

A titkár és titkárhelyettes egyaránt részt vesz a honvédelmi, valamint a katasztrófavédelmi felkészítéseken. 
11. A védelmi igazgatási szakügyintéző, a titkársági szakügyintéző és a titkársági ügyintéző 
feladatai: 

 
a) részt vesz a BFVB üléseinek megszervezésében, munkaterületéhez kapcsolódóan közreműködik a 

bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések, határozat-tervezetek előkészítésében, a titkár 
útmutatásai alapján; 

b) közreműködik a BFVB tagjai és BFVB munkacsoport tagok riasztási adatainak naprakészen 
tartásában; 

c) közreműködik a BFVB és a Titkárság rendezvényeinek technikai előkészítésében, lebonyolításában; 
d) végrehajtja a munkaterületéhez kapcsolódóan - a védelmi igazgatás területéhez tartozó – adattárak 

feltöltését, naprakészen tartását, az ehhez szükséges dokumentumok bekérését és feldolgozását; 
e) felelős az iratoknak a Kormányhivatal Iratkezelési Szabályzatában meghatározott módon történő 

kezeléséért; 
f) végzi a BFVB és a Titkárság működésével összefüggő adminisztrációs ügyintézői és ügykezelői 

feladatokat; 
g) továbbítja a címzetteknek a BFVB, illetve a BFVB elnök határozatait, rendelkezéseit; 
h) vezeti és elkészíti a BFVB ülések jegyzőkönyveit; 
i) ellátja az elnök vagy a titkár által meghatározott egyéb feladatokat. 

 

12. A Titkárság állományának általános feladatai: 

 
a) a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Titkárság állandó és 

időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak az ellátásárért, 
b) munkáját a jogszabályokban meghatározottak szerint, valamint a titkár utasításai alapján 

szakszerűen köteles ellátni, 
c) köteles a tudomására jutott hivatalos információt a titkárhoz eljuttatni, indokolt esetben hivatalból 

eljárást kezdeményezni, 
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d) alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket, 
folyamatosan fejleszteni azokat, 

e) naprakészen tájékozódni a Kormányhivatalt, illetve a munkakörét érintő jogszabályokról, megismerni 
azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó jogirodalmat, tájékoztatókat, 
törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakításáról, 

f) közreműködik a jogszabály-tervezetek véleményezésében, 
g) részt vesz a munkakörébe tartozó képzésben, továbbképzésben. 

 
VII. Fejezet 

A kiadmányozás és helyettesítés rendje 
 

13. A kiadmányozás rendje: 

 
a) a titkár kiadmányozza a Titkárság feladatkörébe tartozó ügyekben, azokat az iratokat, amelyek 

kiadmányozását a BFVB elnöke a maga számára nem tartotta fenn; 

14. A helyettesítés rendje: 

 
a) a titkárt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkárhelyettes a kiadmányozási jog 

kivételével helyettesíti; 
b) a titkárhelyettest távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti; 
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VIII. Fejezet 
15. Munkarend 

a) A Titkárságon a munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.30 óráig, pénteken 7.30 – 13.30 óráig, a 
munkaközi szünet (ebédidő) 11.30 – 14.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon 
a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja; 

b) a titkárságon dolgozó MH állományú titkár munkaidejéről a 2012. évi CCV. törvény a honvédek 
jogállásáról rendelkezik; 

c) a titkárságon dolgozó, a katasztrófavédelem hivatásos állományába tartozó titkárhelyettes 
munkarendjéről a 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról rendelkezik; 

d) munkaidőben a munkahelyről eltávozni kizárólag a titkár engedélyével lehet; 
e) a védelmi igazgatási szakügyintéző, a titkársági szakügyintéző és a titkársági ügyintéző tekintetében 

a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza a munkaidőre és annak nyilvántartására 
vonatkozó szabályokat; 

f) az MH állományú titkár szabadságkérelmét a HM VIF főosztályvezető a kormánymegbízott 
egyetértésével hagyja jóvá; 

g) a katasztrófavédelem hivatásos állományába tartozó titkárhelyettes szabadságkérelmét a 
kormánymegbízott a fővárosi katasztrófavédelmi igazgató, illetve a titkár egyetértésével hagyja jóvá; 

h) a védelmi igazgatási szakügyintéző, a titkársági szakügyintéző és a titkársági ügyintéző 
szabadságkérelmét a titkár hagyja jóvá; 

i) az MH, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó, a Titkárságon szolgálatot 
teljesítő személyek munkaidő, illetve szabadság nyilvántartását a munkáltatói jogkört gyakorló 
szabályozása szerint vezetik; 

j) a munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybevett szabadság, betegállomány, valamint a munkából egyéb okból 
történő távollét időtartamát; 

k) az állományviszonynak megfelelő ünnepnapok munkaszüneti napnak minősülnek. 
 

 
 

IX.Fejezet 
A kapcsolattartás rendje 

 

16. Belső kapcsolat:  

 
a) A titkár közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, a 

Kormányhivatal főosztályvezetőivel, önálló osztályvezetőivel.  
b) A Titkárság feladatkörébe tartozó, de más szervezeti egységet érintő ügyekben az érdekelteket 

folyamatosan tájékoztatva és együttműködve kell eljárni.  
c) A Titkárság teljes állománya köteles a tudomására jutott hivatalos információt – az adat- és 

titokvédelmi szabályok betartásával – az illetékes szervezeti egységhez, államigazgatási szervhez, 
hatósághoz eljuttatni, illetve szükség esetén, az információ alapján hivatalból eljárást 
kezdeményezni 
 

17. Munkaértekezletek rendje 

 
a) A titkár a kormánymegbízotti és főigazgatói értekezlet után, valamint kiemelt feladatok megkezdése 

előtt, illetve hetente egy alkalommal értekezletet, egyeztető megbeszélést tart a Titkárság állománya 
részvételével.  

b) Célja az általános tájékoztatás, az előző időszakban elvégzett munka ellenőrzése és értékelése, a 
következő időszakra vonatkozó feladatok meghatározása, egyeztetése és összehangolása. 
 

18. Külső kapcsolat: 

 
a) A titkár, a titkárhelyettes feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a HM VIF, 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság 
szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200205.TV#lbj0idd842
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b) A titkár a BFVB tagjaival és állandó meghívottjaival, a HVB elnökökkel és titkárokkal, a kerületek 
polgármestereivel, a védelmi igazgatásban résztvevő szervekkel és szervezetekkel, továbbá a 
fővárosi, megyei védelmi bizottságok titkáraival. 

 
X. Fejezet 

19. Teljesítményértékelés 

 
a) A hivatásos állományú katona teljesítményértékelését a munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelési 

jogkörében eljárva, írásban rendszeresen végzi. 
b)  
c) A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának teljesítményértékelését és minősítését a 

vonatkozó kormányrendelet és miniszteri rendelet alapján a kormánymegbízott a fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának egyetértésével végzi. 

d)  
e) A védelmi igazgatási szakügyintéző, a titkársági szakügyintéző és a titkársági ügyintéző 

teljesítményértékelését a kormánymegbízott által kijelölt személy végzi. 
 

 
XI. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

Jelen Ügyrend hatálybalépésével egyidejűleg a 18/2017. (II.28.) kormánymegbízotti utasítás 1. számú 
függelék C: pontjával kiadott titkársági ügyrendje hatályát veszti. 
 
Az Ügyrendben foglaltakat a Titkárság teljes állománya köteles megismerni és betartani. 
 
 
 
Budapest, 2020.07.31. 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 

Készült: 
Egy pld: 
Ügyintéző: 
Kapják: 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. Az Osztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Belső Ellenőrzési Osztály  

Levelezési cím: Budapest 1364 Pf.: 234 

Az osztályvezető irodájának címe: 1056 Budapest Váci utca 62-64. 

E-mail (1): belsoellenorzes@bfkh.gov.hu, 

E-mail (2): staedel.ibolya@bfkh.gov.hu  

2. Az Osztály feladatait a székhelyén kívül az alábbi telephelyeken is végzi 

 A Kormányhivatal szervezeti egységeinek telephelyei. 

3. Illetékességi szabályok 

 A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

4. Az Osztály szervezeti felépítése 

 
 

II.  Fejezet 

Az Osztály által ellátott feladatok  

5. A bizonyosságot adó tevékenység körében szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény, rendszer- 
és informatikai ellenőrzéseket végez. Ennek keretében: 

5.1. Elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, 
hatékonyságát és eredményességét. 

5.2. Elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását 
és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. 

5.3. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 
fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, 
a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv 
működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése 
érdekében. 

5.4. Nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 

6. Tanácsadó tevékenységet felkérés alapján, a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően 
végezhet. Célja lehet:  

Belső Ellenőrzési 
Osztály vezetője 

Belső ellenőr 

mailto:belsoellenorzes@bfkh.gov.hu
mailto:staedel.ibolya@bfkh.gov.hu
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6.1. Vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, 
kockázatának becslésével. 

6.2. Pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb 
gazdálkodásra irányuló tanácsadás. 

6.3. A kormánymegbízott és a felső vezetés szakértői támogatása a kockázatkezelési és 
szabálytalanságkezelési rendszerek, valamint a teljesítménymenedzsment-rendszer kialakításában, 
folyamatos továbbfejlesztésében. 

6.4. A szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén. 

6.5. Konzultáció a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében. 

6.6. Javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a 
belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, valamint a költségvetési szerv belső 
szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 

6.7. Az Osztály tanácsadó tevékenysége során javaslatok megfogalmazásával támogatja a 
kormánymegbízottat a döntéshozatalban. 

 

III.  Fejezet 

Az Osztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

7. Az Osztályvezető feladatai 

7.1.   Köteles a feladatköréhez tartozó jogszabályok, jogi iránymutatások, előírások  maradéktalan 
megismerésére és elsajátítására, a változások folyamatos figyelemmel kísérésére és azoknak a 
munkafolyamatokba történő beépítésére a közvetlen szakmai vezető iránymutatása szerint. 

7.2. A közvetlen szakmai vezető utasítására vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat 
is teljesítenie kell, amelyek a munkaköri leírásban tételesen nem szerepelnek, de a munkakör 
rendeltetéséből megállapíthatóan a munkakörbe tartoznak vagy szükséghelyzetből adódnak. 

7.3.  Feladata még mindazon – jogszabályban meghatározott – ad-hoc jellegű feladatok ellátása, 
amelyek a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra vonatkoznak.  

7.4.  A Kormányhivatal belső kontrollrendszere működésének elemzése, vizsgálata és értékelése 
hatékonyság és eredményesség szempontjából, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján. 

7.5. A Kormányhivatal rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon 
megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások megbízhatóságának elemzése, 
vizsgálata. 

7.6. A vonatkozó kormányrendelet alapján, a belső ellenőrzési tevékenység során 
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai 
ellenőrzéseket végez, emellett  az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a 
vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és javaslatokat tesz. 

7.7. A költségvetési szerv működtetése eredményességének növelése, valamint a belső 
kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében elemzéseket, értékeléseket készít a 
költségvetési szerv vezetője számára. 

7.8. Elkészíti a kockázatelemzésen alapuló éves belső ellenőrzési tervet, amelyet jóváhagyás 
végett továbbít a kormánymegbízott részére. 

7.9. A kormánymegbízott által jóváhagyott éves belső ellenőrzési tervnek és a megbízólevelének 
megfelelően elkészíti az ellenőrzési programokat.          
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7.10. A jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, megbízólevéllel kijelöli a vizsgálatban részt vevő 
belső ellenőröket. 

7.11. Az ellenőrzés megkezdése előtt a jogszabály által előírt határidőben, írásban elektronikusan 
értesíti az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységeket; bekéri az ellenőrzéshez szükséges 
dokumentumokat. 

7.12. Az ellenőrzés végrehajtását követően az osztályvezető, vagy az általa kijelölt vizsgálatvezető 
elkészíti a belső ellenőrzési jelentés tervezetét. 

7.13. Az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységek által a belső ellenőrzési jelentés-tervezetre tett 
észrevételek megvitatására egyeztető megbeszélést hív össze. 

7.14. Az észrevételt tevő érintett szervezeti egységek vezetőivel történt egyeztetést követően - 
figyelemmel annak eredményére - elkészíti a végleges belső ellenőrzési jelentést, melyet megküld a 
kormánymegbízott részére. 

7.15. Amennyiben a kijelölt vizsgálatvezető készíti el a végleges belső ellenőrzési jelentést, azt 
jóváhagyása után küldi meg a kormánymegbízott részére.  

7.16. A lezárt ellenőrzési jelentés alapján, az érintett szervezeti egység által készített intézkedési 
tervet véleményezi és megküldi a kormánymegbízott részére.  

7.17. Az intézkedési tervben foglaltak nyomon követése érdekében a kormánymegbízottnál 
utóvizsgálat elrendelését kezdeményezheti. 

7.18. Felelős az ellenőrzésekhez kapcsolódó iratok, dokumentumok iktatásáért, nyilvántartásáért, 
irattárazásáért és archiválásáért.  

8.  Kormánytisztviselő: Belső ellenőr feladatai 

8.1. Köteles a feladatköréhez tartozó jogszabályok, jogi iránymutatások, előírások maradéktalan 
megismerésére és elsajátítására, a változások folyamatos figyelemmel kísérésére és azoknak a 
munkafolyamatokba történő beépítésére a közvetlen szakmai vezető iránymutatása szerint.  

8.2. A közvetlen szakmai vezető utasítására, vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat 
is teljesítenie kell, amelyeket a vezetője a feladatellátáshoz kapcsolódóan külön kér vagy 
szükséghelyzetből adódnak. 

8.3. A Kormányhivatal belső kontrollrendszere működésének elemzése, vizsgálata és értékelése 
hatékonyság és eredményesség szempontjából, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján. 

8.4. A Kormányhivatal rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon 
megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások megbízhatóságának elemzése, 
vizsgálata. 

8.5. A Bkr. alapján, a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, 
és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai ellenőrzéseket végez, valamint  az 
államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban 
megállapításokat és javaslatokat tesz.  

8.6. A költségvetési szerv működtetése, eredményességének növelése, valamint a belső 
kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében elemzéseket, értékeléseket készít a 
költségvetési szerv vezetője számára. 

8.7. A megbízólevél alapján, az ellenőrzési programnak megfelelően lefolytatja az ellenőrzést. 
Megvizsgálja az objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és 
körülményeket. 

8.8. Megállapításait, következtetéseit és javaslatait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba 
foglalja; kézjegyével ellátott, az osztályvezető által felülvizsgált munkalapokon rögzíti azokat. 
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8.9. Részt vesz az ellenőrzési jelentéstervezetre tett észrevételekkel kapcsolatos 
megbeszéléseken.  

8.10. Vezeti a módszertani útmutatóknak megfelelő nyilvántartásokat. 

8.11. Részt vesz az osztályt érintő adminisztratív feladatok ellátásában. 

IV. Fejezet 

Működési rend 

 

9. Helyettesítés 

9.1. Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén, a kormánymegbízott által kijelölt belső 
ellenőr helyettesíti. 

9.2. A belső ellenőrök egymást helyettesítik távollét esetén. 

10. Az ügyfélfogadás 

Az osztályon nincs ügyfélfogadás. 

11. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

12. Értekezletek 

Az osztályvezető - az Osztály teljes személyi állománya részvételével - szükség szerint 
(vizsgálatokhoz kapcsolódóan) tart értekezletet. 

13. Ellenőrzés 

Az osztályvezető a belső ellenőrök által készített munkalapokat rendszeresen felülvizsgálja; a kijelölt 
vizsgálatvezető által készített belső ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

I.  Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Állami Főépítészi Iroda 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 234. 
A főosztályvezető irodájának címe: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. 
E-mail (1): ivanyi.gyongyver@bfkh.gov.hu  
 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: -  

 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály illetékességi területe Budapest Főváros közigazgatási területe. 
 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 
 

 
 

II. Fejezet 
A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

A Főosztályon belül nincsenek külön szervezeti egységek. 

5. Állami Főépítész Iroda által ellátott feladatok: 

Segíti az állami főépítészt a 6. pont szerinti feladatai ellátásában. 

Állami Főépítész 

állami főépítészi ügyintéző állami főépítészi szakügyintézők 

mailto:ivanyi.gyongyver@bfkh.gov.hu
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III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

 

6. Az Állami Főépítész Iroda vezetését ellátó állami főépítész feladatai 

6.1. A Kormányhivatal állami főépítészi koordinációs feladatai különösen: 

6.1.1. A Kormánymegbízottnak a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggő 
koordinációs feladatainak ellátását segíti, előkészíti. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (kerületi) hivatalokról szóló Kormányrendelet jogszabály szerint, és a kiemelt 
jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a 
közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben 
vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások 
részletszabályairól szóló jogszabályban előírtaknak megfelelően a közigazgatás- szervezéséért 
felelős miniszter útján a Kormány számára a havi és negyedéves jelentési kötelezettségét a 
Kormánymegbízottnak előkészíti; a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal 
összefüggő időszakos változásokról heti tájékoztatót készít; 

6.1.2. Közreműködik a fejlesztési és rendezési tervekkel összefüggő területi feladatok ellátásában, 
illetőleg az ezzel kapcsolatos koordinációban; 

6.1.3. Igény szerint részt vesz a szomszédos megye és települései terület- és településrendezési, 
valamint településfejlesztési feladatainak ellátása során az érintett önkormányzatok 
összehangolt döntéseinek az előkészítésében; 

6.1.4. Az egységes szakmai szempontok – különösen az általános érvényű terület- és település-
rendezési, illetve építési követelmények – érvényesítése érdekében elősegíti, és szükség 
szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és településrendezéssel, településképi 
véleményezéssel és bejelentések tudomásulvételével, településképi kötelezésekkel, továbbá az 
építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését; 

 

6.2. A Kormányhivatalnak az állami főépítészi kodifikációs és hatósági feladatai különösen: 

6.2.1. Ellátja a jogszabályokban a Kormányhivatalhoz telepített állami főépítészi, területrendezési 
hatósági, szakhatósági, településrendezési szakhatósági és szakvéleményezési feladat- és 
hatásköröket; 

6.2.2. Ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló kormányrendeletben a Kormányhivatal számára meghatározott állami főépítészi 
feladatokat, különösen a hatáskörébe utalt eljárások jogszerű lefolytatását biztosítja;  

6.2.3. Véleményezi a területrendezési terveket és a településrendezési eszközöket, folyamatosan 
figyelemmel kíséri a területrendezési tervekben foglaltaknak a településrendezési tervekben 
való megvalósulását, és állást foglal a településrendezési terveknek az országos és az 
agglomerációs területrendezési tervekkel való összhangjáról;  

6.2.4. Véleményezi az önkormányzatok településrendezési eszközeit és településképi rendeleteit, a 
véleményezési eljárás során előzetes véleményt, szakmai véleményt, majd az eljárás 
befejezéséhez záró szakmai véleményt ad; 

6.2.5. Szakmai véleményében hozzájárulhat az OTÉK előírásaiban meghatározott településrendezési 
követelményeknél megengedőbb értékek megállapításához; 
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6.2.6. Véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális fejlesztési 
programokat és azok területrendezési tervekkel való összhangját; 

6.2.7. Részt vesz a környezeti vizsgálatban, a Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörének 
megfelelően véleményezi a környezeti értékelést; 

6.3. A Kormányhivatal állami főépítészi egyéb feladatai különösen: 

6.3.1. Működteti és vezeti a területi településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsot; 

6.3.1.1. Gondoskodik a területi településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács nyilvántartásának 
vezetéséről, és abból, valamint az önkormányzati főépítészek által vezetett tervtanácsi 
nyilvántartásokból adatokat szolgáltat a szakmai irányítónak; 

6.3.2. Kapcsolatot tart az ágazati szakmai kamarákkal, szervezetekkel; 

6.3.3. Igény szerint részt vesz az Országos Főépítészi Kollégium munkájában; 

6.3.4. Felkérésre állást foglal a terület- és településfejlesztési koncepcióknak, az integrált 
településfejlesztési stratégiáknak, az építészeti-műszaki terveknek, továbbá más ágazati 
terveknek és koncepcióknak a terület- és településrendezési tervekkel való összhangjáról, 
valamint a külön jogszabályban meghatározott területrendezési tanulmánytervről; 

6.3.5. Szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásához; 

6.3.5.1. Az önkormányzati főépítészek szakmai tevékenységének összehangolásában és működési 
feltételeinek figyelemmel kísérésében részt vesz; 

6.3.5.2. Felkérésre az önkormányzatok és a tervezők részére szakmai segítséget nyújt a 
területrendezési tervek és településrendezési eszközök, az arculati kézikönyvek és a 
településképi rendeletek elkészítéséhez; 

6.3.5.3. Felkérésre közreműködik a területi településpolitikai, valamint az építészetpolitikai elvek és 
elvárások koncepcionális kialakításában; 

6.3.5.4. Feladatkörében eljárva érvényesíti az épített környezet emberhez méltó és esztétikus 
kialakítására, valamint az építészeti örökség védelmére vonatkozó követelményeket; 

6.3.5.5. Nyilvántartást vezet az önkormányzati főépítészek feladatkörével összefüggő közérdekű 
nyilvános adatairól; 

6.3.5.6. Gondoskodik az önkormányzati főépítészek rendszeres szakmai munkaértekezleteiről; 

6.3.6. Gondoskodik az önkormányzati főépítészi vizsgák lebonyolításáról;  

6.3.7. Részt vesz a szakmai irányító szerv és az országos főépítész által szervezett értekezleteken, 
illetve (a főváros területét érintő tervek esetében) az országos tervtanácsi és a Műemléki 
Tanácsadó Testületi üléseken; 

6.3.8. Igény szerint közreműködik a Kormányhivatal által szervezett képzésekben és szakmai 
továbbképzésekben; 

6.3.9. A pályázati kiírás szerint nyilatkozik az európai uniós vagy más támogatással tervezett 
pályázatok és az érvényes településrendezési tervek összhangjáról, illetve rendezési terv 
hiányában a pályázati cél illeszkedéséről a kialakult településszerkezethez és a terület-
felhasználáshoz. 

6.3.10. A feladatköréhez igazodóan, kapcsolatot tart a társ-hatóságokkal, a szakmai kamarákkal, a 
Lechner Tudásközponttal, továbbá a fentieken túl mindazon szervekkel és szervezetekkel, 
amelyekkel feladat-ellátása és hatáskör-gyakorlása során kapcsolatba kerül. 
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6.3.11. A szakterületét érintő, a kormányhivatalhoz érkező panaszokra és közérdekű bejelentésekre a 
válaszlevelek előkészítésében részt vesz. 

6.3.12. Szervezi és ellenőrzi az állami főépítészi szakügyintézők és az ügyintéző feladatellátását. Heti 
munkaértekezleteket tart a hatékony munkavégzés és a határidők pontos betartása érdekében. 

7. Az Állami Főépítész Iroda foglalkoztatottjainak feladatai 

7.1. Kormánytisztviselő – állami főépítészi ügyintéző 

a) Közreműködik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggő 
negyedéves jelentések elkészítésében; 

b) Közreműködik az önkormányzati főépítészi vizsgák lebonyolításában; 

c) Az állami főépítészi feladatellátáshoz kapcsolódó valamennyi adminisztratív feladatot ellátja. 

 

7.2. Kormánytisztviselő – állami főépítészi szakügyintéző 

a) Közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök 
véleményezésében; 

b) Közreműködik az önkormányzatok településrendezési eszközeinek és településképi 
rendeleteinek véleményezésében;  

c) Közreműködik az OTÉK előírásaiban meghatározott településrendezési követelményeknél 
megengedőbb értékek megállapításában; 

d) Közreműködik a területi településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács üléseinek 
szervezésében, lebonyolításában és a szükséges nyilvántartások vezetésében; 

e) Közreműködik valamennyi olyan feladat ellátásában, amellyel az állami főépítész esetileg 
megbízza. 

 

IV. Fejezet 

Működési rend 

 

8. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

 

9. Ügyfélfogadás 

9.1. Előzetes időpont egyeztetés szükséges, ez alapján az állami főépítész a 6.2. pont szerinti 
feladatkörében egyeztet az önkormányzatokkal, tervezőkkel. 

9.2. A 6.3.1. szerinti feladatkörében a Területi Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács 
ügyrendje szerinti módon kell eljárni. 

9.3. Egyéb ügyfélfogadás az állami főépítészi feladatokból adódóan rendszeresen nincs, amennyiben 
telefonos vagy elektronikus úton megkeresés érkezik, egyedi időpont egyeztetésre van lehetőség. 
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10. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

11. Értekezletek 

A főosztályvezető a feladatellátásához szükséges gyakorisággal, de legalább kéthetente hétfőn 
szakmai értekezletet tart az ügyintéző és a szakügyintézők részvételével, a Főosztály körében 
felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok 
megismerése, illetve a kerületek munkájának segítése céljából. 

12. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA METROLÓGIAI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI 
FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti 
Főosztály 

Levelezési cím:1535 Budapest, Pf.: 919. 

A főosztályvezető irodájának címe:1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

E-mail:mmff@bfkh.gov.hu 

2. A Főosztály feladatait a székhelyén kívül az alábbi telephelyen is végzi: - 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály országos illetékességgel látja el feladat- és hatásköreit. 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 
főosztályvezető 

Sugárfizikai és Kémiai 
Mérések Osztály 

osztályvezető 

Piacfelügyeleti Osztály 
osztályvezető 

Műszaki Felügyeleti 
Osztály 

osztályvezető 

Mechanikai Mérések 
Osztály 

osztályvezető 

Elektromos, Hőfizikai 
és Optikai Mérések 

Osztály 
osztályvezető 

mailto:mmff@bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Főosztályi szintű feladatok 

5.1. A Főosztály tanúsított és akkreditált minőségirányítási rendszereinek működtetése és fejlesztése, 
részvétel auditokon, adatszolgáltatás. 

 

6. Mechanikai Mérések Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Mérésügyi hatósági feladatok 

6.1.1. Sűrűségmérők, súlyok, zajszintmérők, gumiabroncs-nyomásmérők, tartályszintmérők, 
szeszmérőgépek, tengelyterhelés-mérők, CNG üzemanyagmérők típusvizsgálata. 

6.1.2. Zajszintmérők, sűrűségmérők, víztől eltérő folyadékok mennyiségét meghatározó 
mérőrendszerek, nagypontosságú súlyok hitelesítése. 

6.1.3. Pénztárgépek és taxaméterek típusvizsgálata, forgalmazási engedélyek kiadása. 

6.1.4. Az élelmiszer-értékesítést kezelő személyzet nélkül végző automata berendezésekre 
vonatkozó felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezése. 

6.1.5. Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök típusvizsgálata, hitelesítési engedélyek kiadása, 
gyártói eredetiségigazolásokkal kapcsolatos feladatok. 

6.1.6. Sorsoló programok, sorsoló eszközök és rulettkerekek hitelesítése. 

6.1.7. Kaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése. 

6.1.8. Szerencsejáték eszközök ellenőrzése. 

6.1.9. A hitelesítést helyettesítő minősítésre való feljogosítás. Közreműködés a minősítő szervezetek 
felügyeletében, az engedélyek elektronikus kimutatásának vezetése. 

6.2. Mérésügyi állami feladatok 

6.2.1. Nemzeti etalonok fenntartása, leszármaztatása, nemzetközi körmérések elvégzése az alábbi 
etalonok esetén: 

a) a hosszúságmérés ET-02 jelű országos etalonja, 

b) a háromdimenziós hosszmérés ET-03 jelű országos etalonja, 

c) a tömegmérés ET-01 jelű országos etalonja, 

d) a sűrűségmérés ET-04 jelű, országos etalonja, 

e) a térfogatáram mérés (víz, gáz) ET-24 jelű országos etalonja, 

f) a nyomásmérések ET-23 jelű országos etalonja, 

g) az erőmérés ET-20 jelű országos etalonja, 

h) a keménységmérés ET-21 jelű országos etalonja, 

i) a hangnyomás mérés ET- 22 jelű országos etalonja. 

6.2.2. Részvétel nemzetközi mérésügyi szervezetek: EURAMET TC-F, TC-M, TC-L, TC-A; az OIML, 
a WELMEC munkájában, valamint az EU által finanszírozott nemzetközi kutatás-fejlesztési 
projektekben. 
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6.2.3. Mérőeszköz kalibrálás, anyagminta minősítés. 

6.3. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok szakmai irányításában való közreműködés a 
vízmérők, gázmérők és korrektorok, víztől eltérő folyadékok mérőrendszerei, hossz- és 
kiterjedésmérők, súlyok, mérlegek, tartályok és tartályszintmérők, tengelyterhelés-mérők, 
gépjárműtömlő-nyomásmérők, szerencsejáték eszközök hitelesítése területén 

6.3.1. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok részére hitelesítési előírások, mérésügyi 
szabályzatok és iratminták kidolgozása. 

6.3.2. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok etalonjainak leszármaztatása, kalibrálása. 

6.3.3. Mértékhitelesítők oktatása, továbbképzése, vizsgáztatása. 

6.3.4. Jogszabály előkészítésben való közreműködés. 

6.3.5. Bíróságok és nyomozó hatóságok hivatalos kirendelése alapján szakértői vizsgálat végzése 
és szakvélemény készítése. 

6.3.6. Törvényes tanúsító jelek (hitelesítő bélyegzők, minősítő bélyegzők, öntapadó matricák) 
kezelése (beszerzés, kiosztás, nyilvántartás). 

6.3.7. A hitelesítő laboratóriumként történő működésre és a hitelesítésben való közreműködésre 
irányuló kérelmek elbírálása. Közreműködés a hitelesítő laboratóriumok felügyeletében. 

6.4. EU megfelelőségértékelési modulok végzése a 2014/32/EU MID és a 2014/31/EU irányelvek 
szerint, a BFKH 1422 számú brüsszeli bejelentése alapján az alábbi területeken: 

a) anyagi mértékek (hossz- és térfogatmértékek) EU-típusvizsgálata, EU-termékhitelesítése, 

b) kiterjedést mérő műszerek EU-típusvizsgálata, EU-termékhitelesítése, 

c) vízmérők, gázmérők, számítóművek és viteldíjjelzők EU-típusvizsgálata és EU-
termékhitelesítése, 

d) víztől eltérő folyadékok mennyiségét mérő rendszerek EU-típusvizsgálata és EU-
termékhitelesítése, 

e) vízmérők, gázmérők, számítóegységek, mérlegek és anyagi mértékek esetén a gyártás 
minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség értékelése (gyártók EU-felügyelete), 

f) mérlegek EU-típusvizsgálata, EU-termékhitelesítése, 

7. Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály által ellátott feladatok: 

7.1. Mérésügyi hatósági feladatok 

7.1.1. Áram- és feszültségváltók, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők nemzeti 
típusvizsgálata, hitelesítése. 

 

7.2. Mérésügyi állami feladatok 

7.2.1. Nemzeti etalonok fenntartása, leszármaztatása, nemzetközi körmérések elvégzése az alábbi 
etalonok esetén: 

a) az idő- és frekvenciamérés ET-10 jelű országos etalonja, 

b) az egyenfeszültség mérés és egyenáramú ellenállásmérés ET-11 jelű országos etalonja, 

c) a váltakozó feszültség és váltóárammérés ET-13 jelű országos etalonja, 

d) a kapacitás és induktivitás mérés ET-14 jelű országos etalonja, 

e) a villamos teljesítmény és energiamérés (50 Hz-en) ET-16 jelű országos etalonja, 
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f) az áramarány és feszültségarány mérés (50 Hz-en) ET-17 jelű országos etalonja, 

g) a hőmérsékletmérés ET-05 jelű országos etalonja, 

h) a fényerősség mérés ET-06 jelű országos etalonja, 

i) a fényáram mérés ET-07 jelű országos etalonja. 

7.2.2. Részvétel nemzetközi mérésügyi szervezetek: EURAMET TC-EM, TC-PR, TC-T; az OIML és 
a WELMEC munkájában, valamint az EU által finanszírozott nemzetközi kutatás-fejlesztési 
projektekben. 

7.2.3. Mérőeszköz, anyagminta kalibrálás. 

7.3. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok szakmai irányításában való közreműködés a 
villamos fogyasztásmérők, a hőfogyasztásmérők és a mérőváltók hitelesítése területén 

7.3.1. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok részére hitelesítési előírások, mérésügyi 
szabályzatok és iratminták kidolgozása. 

7.3.2. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok etalonjainak leszármaztatása, kalibrálása. 

7.3.3. Mértékhitelesítők oktatása, továbbképzése, vizsgáztatása. 

7.3.4. Jogszabály előkészítésben való közreműködés. 

7.3.5. Bíróságok és nyomozó hatóságok hivatalos kirendelése alapján szakértői vizsgálat végzése 
és szakvélemény készítése. 

7.3.6. Törvényes tanúsító jelek (hitelesítő bélyegzők, minősítő bélyegzők, öntapadó matricák) 
kezelése (beszerzés, kiosztás, nyilvántartás). 

7.3.7.  A hitelesítő laboratóriumként történő működésre és a hitelesítésben való közreműködésre 
irányuló kérelmek elbírálása. Közreműködés a hitelesítő laboratóriumok felügyeletében. 

7.4. EU megfelelőségértékelési modulok végzése a 2014/32/EU MID irányelv szerint, a BFKH 1422 
számú brüsszeli bejelentése alapján az alábbi területeken: 

7.4.1. Villamos fogyasztásmérők EU-típusvizsgálata, EU-termékhitelesítése. 

7.4.2. Villamos fogyasztásmérők esetén a gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség 
(gyártók EU-felügyelete). 

7.4.3. Hőfogyasztás-mérők EU-típusvizsgálata, EU-termékhitelesítése. 

8. Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály által ellátott feladatok: 

8.1. Mérésügyi hatósági feladatok 

8.1.1. Légzési alkoholmérők, felületi radioaktívszennyezettség-mérők, dózismérők és radon 
mérőeszközök típusvizsgálata, hitelesítése. 

8.1.2. A hitelesítést helyettesítő minősítésre való feljogosítás. Közreműködés a minősítő szervezetek 
felügyeletében, az engedélyek elektronikus kimutatásának vezetése. 

8.2. Mérésügyi állami feladatok 

8.2.1. Nemzeti etalonok fenntartása, leszármaztatása, nemzetközi körmérések elvégzése az alábbi 
etalonok esetén: 

a) a levegőben közölt dózis és a vízben elnyelt dózis ET-18 jelű országos etalonja, 

b) a radioaktivitás ET-19 jelű országos etalonja, 

c) a pH ET-09 jelű országos etalonja, 

d) a gázösszetétel mérés ET-08 országos etalonja. 
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8.2.2. Részvétel nemzetközi szervezetek: az EURAMET TC-MC, TC-IR, a BIPM CCRI, CCQM, az 
OIML és WELMEC munkájában, valamint az EU által finanszírozott nemzetközi kutatás-
fejlesztési projektekben. 

8.2.3. Mérőeszköz kalibrálás, anyagminta készítés és minősítés. 

8.3. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok szakmai irányításában való közreműködés a 
kipufogógáz-elemzők hitelesítése területén 

8.3.1. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok részére hitelesítési előírások, mérésügyi 
szabályzatok és iratminták kidolgozása. 

8.3.2. Mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok etalonjainak leszármaztatása, kalibrálása. 

8.3.3. Mértékhitelesítők oktatása, továbbképzése, vizsgáztatása. 

8.3.4. Jogszabály előkészítésben való közreműködés. 

8.3.5. Bíróságok és nyomozó hatóságok hivatalos kirendelése alapján szakértői vizsgálat végzése 
és szakvélemény készítése. 

8.3.6. A hitelesítő laboratóriumként történő működésre és a hitelesítésben való közreműködésre 
irányuló kérelmek elbírálása. Közreműködés a hitelesítő laboratóriumok felügyeletében. 

8.4. EU megfelelőségértékelési modulok végzése a 2014/32/EU MID irányelv szerint, a BFKH 1422 
számú brüsszeli bejelentése alapján a kipufogógáz-elemzők EU-típusvizsgálata és EU-
termékhitelesítése. 

9. Műszaki Felügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

9.1. Műszaki biztonsági hatósági feladatok 

9.1.1. Az osztály országos illetékességű műszaki biztonsági hatóságként ellátja a következő 
hatósági jellegű feladatokat: 

a) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző 
gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele és a szolgáltatás felügyelete, 

b) a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó 
helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, 
időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele és a szolgáltatás 
felügyelete, 

c) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző 
gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölése és felügyelete, 

d) a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó 
helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, 
időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölése 
és felügyelete, 

e) a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó 
edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a tartályvizsgáló, 
a tartálytisztító, valamint a felvonó- és mozgólépcső-ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki 
biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és 
továbbképzés képzési programjának jóváhagyása, 

f) a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés (nyomástartó berendezés 
kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, tartálytisztító, tartályvizsgáló) megszerzéséhez 
szükséges vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű képzés 
programjának jóváhagyása és a képzési tevékenység felügyelete, 
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g) az üzemanyagtöltő állomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és 
gázinga rendszerek beállítását végző szervezetek kijelölése és felügyelete, 

h) a felvonó- és mozgólépcső ellenőrök nyilvántartásba vétele, a nyilvántartott szervezetek, valamint 
a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetése és a szolgáltatás 
felügyelete,  

i) az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott vizsgálatok esetében a vizsgálati módszer jóváhagyása, 

j) a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának vezetése, 

k) a kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásának vezetése, 

l) mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra történő 
feljogosítás. 

9.2. A termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervezetek tevékenységének  kijelölésével, 
bejelentésével és felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatok 

9.2.1. Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási 
követelményeket szabályozó jogszabályok által meghatározott területen ellátja: 

a) a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló jogszabály, 

b) a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes 
szabályairól szóló jogszabály, 

c) az elektromágneses összeférhetőségről szóló jogszabály, 

d) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló jogszabály, 

e) a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-
tanúsításáról szóló jogszabály, 

f) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló jogszabály, 

g) a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, 
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabály, 

h) az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 
szóló jogszabály, 

i) a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály, 

j) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 
tanúsításáról szóló jogszabály, 

k) a gyermekjátékok biztonságáról szóló jogszabály, 

l) az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 
jogszabály, 

m) a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály, 

n) a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről 
és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály, 

o) az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség 
értékeléséről szóló jogszabály, 

p) az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági 
követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló jogszabály,  

q) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában az ADR, 
ADN, RID jogszabályok 
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által előírt feladatokat. 

9.2.2. Az építési termékek tekintetében ellátja: 

a) a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint az építési termékek teljesítmény 
állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek kijelölésével és bejelentésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint 

b) az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének az építési termékek 
teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek kijelölésével 
kapcsolatos feladatokat. 

10. Piacfelügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

10.1. A piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása a vonatkozó uniós jogi aktusok, hazai 
jogszabályok alapján országos illetékességgel az egyes gazdasági célfelhasználásra szánt – 
forgalomba kerülő, létesítményekbe beépített – 

a) nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeinek és megfelelőség 
tanúsításának, 

b) egyes szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeinek és megfelelőség 
tanúsításának, 

c) gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának, 

d) villamossági termékek biztonsági követelményeinek és az azoknak való megfelelőség 
értékelésének, 

e) gépek biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának, 

f) egyes potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, 
védelmi rendszerek vizsgálatának és tanúsításának, 

g) egyes az energiával kapcsolatos termékek 

ga) környezetbarát tervezési követelményeinek, 

gb) energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő 
megadásának, 

h) egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek és megfelelőségük tanúsításának, 

i) a kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök méréstechnikai követelményeinek és 
megfelelőség tanúsításának, 

j) aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazási követelményeinek, 

k) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelőség tanúsításának, 

l) a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsági követelményeinek és megfelelőség 
tanúsításának 

ellenőrzésére terjed ki. 

10.2. Részvétel az EU Bizottság és a többi tagállam piacfelügyeleti hatóságai részvételével az 
egyes, fent felsorolt szektorok területén működő piacfelügyeleti együttműködési (ADCO) 
munkacsoportok munkájában. 

10.3. Részvétel a hazai Piacfelügyeleti Munkacsoport munkájában. 

10.4. Piacfelügyeleti programok létrehozása, végrehajtása. 
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10.5. Az alaptevékenységi körbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében együttműködés 
megvalósítása a jogszabályokban és a különböző együttműködési megállapodásokban foglaltak 
szerint. 

10.6. Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplők tájékoztatása. 

 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

11. A Főosztály vezetőjének feladatai 

11.1. Havonta vezetői értekezletet hív össze, rendszeresen beszámoltatja az osztályvezetőket a 
vezetésük alatt álló szervezeti egységek munkájáról. 

11.2. Rendszeresen tájékoztatja a kormánymegbízottat a Főosztály munkájáról a főosztályvezetői 
értekezleten, illetve a kormánymegbízott által meghatározott rendben. 

11.3. Felügyeli és ellenőrzi a nemzetközi metrológiai szervezetek által előírt, a tagságból, illetve 
nemzetközi egyezményekből vagy tanúsító szervezetként történt bejegyzésből fakadó 
kötelezettségek teljesülését. 

11.4. A postabontóból átvett, és érkeztető számmal ellátott iratot a főosztályvezető szignálja 
osztályra vagy ügyintézőre. 

12. A Mechanikai Mérések Osztály vezetését ellátó osztályvezető, az Elektromos, Hőfizikai és 
Optikai Mérések Osztály vezetését ellátó osztályvezető, a Sugárfizikai és Kémiai Mérések 
Osztály vezetését ellátó osztályvezető, a Műszaki Felügyeleti Osztály vezetését ellátó 
osztályvezető és a Piacfelügyeleti Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai az általuk 
vezetett szervezeti egységek vonatkozásában: 

12.1. Az átvett, érkeztetett és iktatott iratot az osztályvezető szignálja az ügyintézőre. 

12.2. Javaslatot tesz a főosztályvezető felé az osztály dolgozóinak minősítésére, és 
teljesítménykövetelményének meghatározására. 

12.3. Biztosítja a folyamatos aktuális jogszabályismeretet. 

12.4. Szükség szerint, de legalább havonta osztályértekezletet tart. 

12.5. Felelős az osztályt érintő időszakos leltározások és selejtezések határidőben történő 
elvégzéséért. 

12.6. Ellátja a főosztályvezető által meghatározott egyéb feladatokat, távollétében előzetes 
egyeztetés szerint ellátja a helyettesítési feladatokat. 

13. A Mechanikai Mérések Osztály, az Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály és a 
Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő 

a) Mérésügyi feladatok 

b) Titkársági feladatok 

14. A Műszaki Felügyeleti Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő 

a)  Műszaki biztonsági feladatok 

b)  Titkársági feladatok 

15. A Piacfelügyeleti Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 
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15.1. Kormánytisztviselő: Piacfelügyeleti hatósági feladatok 

 

IV. Fejezet 

Működési rend 

16. Helyettesítés 

16.1. A főosztályvezetőt akadályoztatása, távolléte esetén az általa kijelölt osztályvezető 
helyettesíti, aki a főosztályvezető által meghatározott feladatok tekintetében minden osztály munkáját 
irányíthatja, minden foglalkoztatott számára utasításokat adhat. 

16.2. A kijelölt helyettes a főosztályvezető által meghatározottan helyettesként eljár az ügyrendben 
meghatározott feladatkörökben, részt vesz a főosztályvezetői értekezleten, eljár továbbá a 
főosztályvezető általános felelősségének fenntartásával a főosztályvezető által meghatározott 
esetekben. Gondoskodik a főosztályvezető által meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos 
ellenőrzéséről, a kiadott feladatokkal kapcsolatos munkarend megszervezéséről. 

16.3. Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető által meghatározott 
kormánytisztviselő helyettesíti. 

16.4. Az ügyintézők egymást helyettesítik a főosztályvezető által meghatározott módon. 

17. Ügyfélfogadás 

 Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 
Hétfő: 08:30 - 16:00 
Kedd: 08:30 - 16:00 
Szerda: 08:30 - 16:00 
Csütörtök: 08:30 - 16:00 
Péntek: 08:30 - 13:00 
 
 Műszerraktár 
Hétfő -Péntek: 09:00 - 13:00 

 

18. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Főosztály dolgozói felettes vezetőik engedélye, ill. utasítása alapján a szervezet ügy- és 
feladatkörén belül tartanak hivatalon belüli, hivatalközi és nemzetközi kapcsolatokat. 

19. Értekezletek 

19.1. Főosztályi értekezletre a főosztály minden dolgozóját érintő kérdés vagy kérdések 
megvitatása céljából, valamint az éves beszámoló alkalmával kerül sor. Az értekezlet összehívásáról 
és napirendjéről a főosztály vezetője dönt. 

19.2. Osztályértekezletet az osztály vezetője az osztály tevékenységével kapcsolatos kérdések 
megvitatása céljából hív össze eseti jelleggel, de legalább havonta. 

19.3. Vezetői értekezletet a főosztályvezető hív össze szükséges gyakorisággal, de legalább 
havonta az osztályvezetők részére. 

20. Ellenőrzés 

20.1. A Főosztály feladatainak maradéktalan végrehajtását, az ügyintézés szabályszerűségét a 
főosztályvezető és az osztályvezetők rendszeresen, illetőleg eseti jelleggel ellenőrizik. 

20.2. Az osztályvezetők kötelesek soron kívül tájékoztatni a főosztályvezetőt a közérdeklődésre 
számot tartó ügyekről, az esetleges munkatorlódásról, a szükséges vezetői intézkedés megtétele 
céljából. 
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20.3. A főosztály tevékenységének ellenőrzése a minőségirányítási rendszer akkreditálása, 
tanúsítása, a belső és külső auditok által is megtörténik 

20.4. A folyamatba épített ellenőrzések az előírás szerint működnek. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS 
MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés:     Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

Levelezési cím:    1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

A főosztályvezető irodájának címe:  1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. „B” Épület 

E-mail (1):     mmbh@bfkh,gov.hu 

 

2. A Főosztály feladatait az  alábbi telephelyeken is végzi: 

1222 Budapest, Nagytétényi út 15. 

 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. Illetékessége Budapestre és Pest megyére, valamint a MOL Dunai finomító Fejér Megyére eső 
területére terjed ki. 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 
 Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések 
Osztálya 

Villamosenergia-ipari Osztály 

Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya 
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

 

5. Műszaki Engedélyezési Főosztály Műszaki Biztonsági Osztály feladata 

5.1. Ellátja a műszaki biztonsági hatósági feladatokat az alábbi berendezések és létesítmények 
tekintetében: 

a) földgáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és telephelyi vezetékek, ezek 
tartozékai, 

b) nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáztöltő állomásokat, 

c) szállítható nyomástartó berendezések, 

d) nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezések, valamint az egyedi sűrített földgáztöltő 
berendezések, 

e) nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezések, 

f) gázüzemű közúti jármű üzemanyag-ellátó berendezései, munkagép és nem közúti gép 
üzemanyag-ellátó berendezései, 

g) veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, 
kivéve az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök, 

h) veszélyes folyadékok és olvadékok - nyomástartó berendezésnek nem minősülő - tárolótartályai 
és tároló létesítményei, beleértve az üzemanyagtöltő állomást, valamint azok működéséhez 
szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok, 

i) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt 
bioetanolt, biomasszát előállító vagy tároló berendezések, létesítmények, 

j) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó 
energetikai berendezések, létesítmények, 

k) a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárások hatálya alá 
tartozó berendezések, létesítmények, 

l) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletben meghatározott 
felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák. 

5.2. Ellátja az építésügyi hatósági feladatokat az alábbiak tekintetében: 

a) a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 
építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltő-állomásokat és az azok rendeltetésével szorosan 
összefüggő rendeltetésű építményeket), 

b) a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai az utak kivételével, 

c) a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 
építmény, 

d) a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül 
szolgáló építmény, 

e) a külön jogszabályban meghatározott, 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű 
kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb 
hőteljesítményű hőtermelési és hőszolgáltatási berendezés (ideérve a fűtőművet is) védelmét 
közvetlenül szolgáló építmény, 
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f) a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 
építmény, 

g) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, 
biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény, a villamosmű kivételével, 

h) az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító, 

i) az épített üvegipari vagy fémipari kemence, 

j) építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep építményei), 

k) ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeiből 
álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, az elhelyezését vagy védelmét 
közvetlenül szolgáló építménnyel együtt, 

l) a hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a hőszolgáltatás nyomvonal 
jellegű építményeit is. 

5.3.  Rendkívüli események kivizsgálása, ellenőrzése 

5.3.1. Kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit. 

5.3.2. A hatáskörébe tartozó berendezések, létesítmények sérülését, robbanását vagy személyi 
sérülést okozó meghibásodását kivizsgálja. 

5.3.3. Ellátja a műszaki balesetek, káresetek adatainak regisztrálásával, azok elemzésével, a 
műszaki okok feltárásával, értékelésével, dokumentálásával kapcsolatos feladatokat. 

5.3.4. Ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket végez a hatáskörébe tartozó berendezések és 
létesítmények tekintetében. 

5.4. Szakhatósági feladatokat lát el: 

a) általános építmények építésügyi eljárásaiban, 

b) épülettel együtt létesülő felvonók és mozgólépcsők engedélyezési eljárásaiban, 

c) a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, más hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben. 

5.5. Nem közhiteles nyilvántartási feladatokat lát el nyomástartó berendezések; tárolótartályok; ipari 
és mezőgazdasági gázfogyasztó berendezések; gőzkazánok; sajátos építmények 
vonatkozásában. 

6. Műszaki Engedélyezési Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály  

6.1. Ellátja a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési, valamint vezetékjogi 
eljárásokkal kapcsolatos feladatokat. 

6.2. Kezeli a vezetékjogi szakterülettel kapcsolatos felvilágosításokat, panaszokat, tájékoztatásokat. 

6.3. Ellátja az építésügyi feladatokat a külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői 
vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték tekintetében. 

6.4. Részt vesz a villamos energiáról szóló törvény szerinti csatlakozó-, összekötő és felhasználói 
berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések 
és védelmi rendszerek műszaki biztonságával kapcsolatos hatósági ellenőrzési eljárásokban. 

6.5. Szakhatóságként részt vesz építésügyi használatbavételi eljárásokban. 

6.6. Elvégzi a digitális viteldíjjelzők hatósági hitelesítését. 

6.7. Közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok éves ellenőrzésében. 

6.8. Ellátja a közműbekötésre vonatkozó, közműszolgáltatók által elutasított tervek díjmentes 
felülvizsgálatát. 
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7.  Műszaki Engedélyezési Főosztály Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya 

7.1. Elvégzi a nem-automatikus működésű mérlegek, automatikus mérlegek, anyagi mértékek, 
kiterjedést mérő műszerek, kipufogógáz-elemzők, súlyok, közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők és 
gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők hatósági hitelesítését. 

7.2. Közreműködik a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hatósági ellenőrzésében. 

7.3. Közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok éves ellenőrzésében. 

7.4. Elvégzi a játék-automaták hatósági hitelesítését. 

7.5. Elvégzi a gázmérő, villamos fogyasztásmérő közüzemi fogyasztásmérők hitelesítését, áram- és 
feszültéség mérőváltók hatósági hitelesítését. 

7.6. A közüzemi fogyasztásmérők reklamációs vizsgálatait, pontosság- és szerkezeti ellenőrzését. 

7.7. Közreműködik a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hatósági ellenőrzésében. 

7.8. Közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok, és közreműködésre, 
minősítésre feljogosított szervezetek éves ellenőrzésében. 

7.9. Eseti jelleggel közreműködik a Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály által országosan 
végzett hitelesítésekben (mérőváltók, indukciós fogyasztásmérők hitelesítő berendezései). 

7.10. Elvégzi a nyomásmérő-eszközök, síntávolságmérő etalonok és egyéb a kötelező hitelesítési 
körbe nem tartozó eszközök kalibrálását, a nem automatikus mérlegek tanúsítását, továbbá kalibrálja 
a menetíró használati etalonokat. 

7.11. Elvégzi továbbá az érintésvédelmi és további villamos mérőeszközök, illetve egyéb, a kötelező 
hitelesítési körbe nem tartozó eszközök méréstechnikai vizsgálatát, kalibrálását, illetve bíróságok és 
hatóságok hivatalos kirendelése alapján szakértői vizsgálatot végez és szakvéleményt készít a 
közüzemi fogyasztásmérők (vízmérők, gázmérők és számítóegységek, villamos fogyasztásmérők, 
hőfogyasztás-mérők, a továbbiakban: közüzemi fogyasztásmérők) vonatkozásában. 

8. Műszaki Engedélyezési Főosztály Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya  

8.1. Elvégzi a víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló 
mérőrendszerek, üzemanyagmérők, átfolyás-mérők és korrektorok, gázmérő számítóegységek, 
tartályok, tartályszintmérők, tartályszintmérő-szondák és mérőperemes földgázmennyiség-mérő 
rendszerek hatósági hitelesítését. 

8.2. Elvégzi a vízmérők és hőmennyiség-mérők hitelesítését. 

8.3. Közreműködik a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hatósági ellenőrzésében. 

8.4. Közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok éves ellenőrzésében. 

8.5. Elvégzi az átfolyás-mérők, térfogat-korrektorok, mérőrendszerek stb. hitelesítését. 

 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

 

9. A Főosztály vezetőjének feladatai 

9.1. Műszaki Biztonsági feladatok 

9.2. Mérésügyi feladatok 

9.3. Főosztály működésének biztosítása  

9.4. Munkáltatói részfeladatok 
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9.5. Elszámolások igazolása 

9.6. Értekezletek tartása 

9.7. Jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások készítése 

 

10. A Műszaki Biztonsági Osztály vezetőjének feladatai  

10.1. Műszaki Biztonsági feladatok 

10.2. Kiadmányozás 

10.3. Munkaszervezés 

10.4. Értekezletek tartása 

 

11. A Műszaki Biztonsági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai  

Kormánytisztviselő: 

11.1. Műszaki biztonsági feladatok 

11.2. Titkársági és igazgatási feladatok 

 

12. A Villamosenergia-ipari Osztály vezeőjének feladatai  

12.1. Műszaki biztonsági feladatok 

12.2. Mérésügyi feladatok 

12.3. Villamosenergia-ipari engedélyezési feladatok 

12.4. Kiadmányozás 

12.5. Munkaszervezés 

12.6. Értekezletek tartása 

 

13. A Villamosenergia-ipari Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

Kormánytisztviselő: 

13.1. Műszaki biztonsági feladatok 

13.2. Titkársági és igazgatási feladatok 

 

14. A Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztály vezetőjének feladatai 

14.1. Mérésügyi feladatok 

14.2. Kiadmányozás 

14.3. Munkaszervezés 

14.4. Értekezletek tartása 

14.5. Főosztályvezető helyettesítése  

 

15. A Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya foglalkoztatottjainak feladatai 
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Kormánytisztviselő: 

15.1. Mérésügyi feladatok 

15.2. Titkársági és igazgatási feladatok 

16. A Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztály vezetőjének feladatai 

16.1. Mérésügyi feladatok 

16.2. Kiadmányozás 

16.3. Munkaszervezés 

16.4. Értekezletek tartása 

 

17. A Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya foglalkoztatottjainak feladatai 

Kormánytisztviselő: 

17.1. Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok 

17.2. Titkársági és igazgatási feladatok 

Munkavállaló:  

17.3. Karbantartás 

17.4. Technikai segítség mérésügyi feladatokban 

 

IV. Fejezet 

Működési rend 

 

18. Helyettesítés 

A főosztályvezetőt távollétében a Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya vezetője 
helyettesíti, az ő távolléte esetén a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető.  

Egyéb esetekben a Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint történik a helyettesítés. 

19. Ügyfélfogadás 

 Műszaki Biztonsági Osztály, Villamosenergia-ipari Osztály, Mechanikai 
és Közüzemi Hitelesítések Osztálya, Folyadékmechanikai Hitelesítések 
Osztálya 

Hétfő: 07:30-15:30 
Kedd: 07:30-15:30 
Szerda: 07:30-15:30 
Csütörtök: 07:30-15:30 
Péntek: 07:30-13:00 
 

 

20. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal ügyrendjének általános előírásai szerint. 

21. Értekezletek 

A Kormányhivatal ügyrendjének általános előírásai szerint. 
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22. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal ügyrendjének általános előírásai szerint. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY  

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály (a 
továbbiakban: Főosztály) 

Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 27. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. 

E-mail(1): bfkheb@ebf.bfkh.gov.hu  

E-mail(2): jogsegely.egészségbiztositas@ebf.bfkh.gov.hu  Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály 

E-mail(3): tbstatisztika@ebf.bfkh.gov.hu  Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály 

E-mail(4): jogsegely.megterites@bfkh.gov.hu Baleseti Megtérítési Osztály 

E-mail(5): taj@ebf.bfkh.gov.hu  Nyilvántartási Osztály 1. 

E-mail(6): regisztracioslap@ebf.bfkh.gov.hu  Nyilvántartási Osztály 1. 

E-mail(7): jogviszony@ebf.bfkh.gov.hu  Nyilvántartási Osztály 2 

E-mail(8): kozgyogy@ebf.bfkh.gov.hu  Szakellátási Osztály 

E-mail(9): egtbejelentes@ebf.bfkh.gov.hu  Szakellátási Osztály 

E-mail(10): eu@ebf.bfkh.gov.hu  Szakellátási Osztály 

E-mail(11): penzbeli@ebf.bfkh.gov.hu  Pénzbeli Ellátási Osztály 1-2. 

E-mail(12): cegled.egeszsegbiztositas@ebf.bfkh.gov.hu  Egészségbiztosítási Osztály Cegléd 

E-mail(13): vac.egeszsegbiztositas@ebf.bfkh.gov.hu  Egészségbiztosítási Osztály Vác 

E-mail(14): idopontfoglalas@ebf.bfkh.gov.hu  Ügyfélszolgálatok 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyein is végzi: 

2700 Cegléd, Rákóczi út 14. (Egészségbiztosítási Osztály Cegléd, Ellenőrzési Osztály) 

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. (Egészségbiztosítási Osztály Vác, Ellenőrzési Osztály) 

2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos út 5.  

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 46-48. 

2100 Gödöllő, Dózsa György út 13./I. emelet 110. 

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. 

  

mailto:bfkheb@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:jogsegely.egészségbiztositas@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:tbstatisztika@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:jogsegely.megterites@bfkh.gov.hu
mailto:taj@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:regisztracioslap@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:jogviszony@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:kozgyogy@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:egtbejelentes@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:eu@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:penzbeli@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:cegled.egeszsegbiztositas@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:vac.egeszsegbiztositas@ebf.bfkh.gov.hu
mailto:idopontfoglalas@ebf.bfkh.gov.hu
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3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. A Főosztály illetékessége külön jogszabály szerint Budapest és Pest megye területére terjed 
ki.  

3.2. A Főosztály országos illetékességgel ellátott feladatai: 

3.2.1. A járási/kerületi hivatalok által az egészségbiztosítási pénztári ügyekben hozott hatósági 
döntésekkel szembeni fellebbezések elbírálása, másodfokú eljárások lefolytatása az 
átmeneti időszakban. 

3.2.2. Tartós kiküldöttek külföldön igénybevett gyógykezelési költségeinek elszámolása, 
kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult részére. 

3.2.3. Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országnak Magyarország területén 
biztosítási jogviszonyban álló állampolgára által a korábban Magyarország területén kívül 
elszenvedett üzemi balesetére tekintettel benyújtott baleseti táppénz kérelem elbírálása, az 
ellátás összegszerű megállapítása, kapcsolódó döntések kiadmányozásra előkészítése 

3.2.4. A szerv, illetve szövet adományozással összefüggő első fokú eljárás lefolytatása. 

3.2.5. A biztosított által neki felróható módon jogalap nélkül igénybe vett gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz és gyógyászati ellátás után folyósított támogatás összegének visszafizetésére 
irányuló eljárás lefolytatása. 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály 

5.1. Az egészségügyi szakellenőrzések tekintetében a keresőképesség, keresőképtelenség 
ellenőrzésével, elbírálásával és a jelentésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat látja el 
közvetlen főosztályvezetői irányítással. 

5.2. Döntés előkészítő információk beszerzésével, kiemelt feladatok koordinálásával segíti a 
főosztály vezetését és feladatellátását. 

5.3. A főosztály szervezetszabályozó eszközeinek nyilvántartása, az eljárási rend-tervezeteinek 
véleményeztetése, a kiadott eljárási rendek nyilvántartása. 

5.4. A főosztály éves és időközi beszámolói összeállításának koordinálása. 

5.5. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Magyar Államkincstár és egyéb külső szervek 
adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozás, adatszolgáltatás. Adatszolgáltatás, időszakos 
tájékoztatás a kormánymegbízott, főigazgató felé.   

5.6. Döntés felülvizsgálati tevékenységével összefüggésben: 

5.7. Ellátja a döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezésében foglalt feladatait. 

5.7.1. hivatali kapu munkanapokon történő folyamatos figyelemmel kísérése, a társosztályok által 
átadott, jogorvoslati témakörben érkezett beadványok ügyében intézkedések megtétele. 

5.7.2. A jogorvoslati rendszer hatékonysága érdekében egészségbiztosítási pénztári ügyekben 
hozott hatósági döntések szakszerűségének (és jogszerűségének) felülvizsgálata az ügyfél 
kérelme, keresete alapján, szükséges esetekben az adott döntés módosítása, visszavonása. 

5.7.3. Egészségbiztosítási pénztári ügyekben hozott hatósági döntésekkel szembeni keresetekre 
figyelemmel a védirat szakmai megalapozása a keresetlevél tényállásaira és anyagi jogi 
megállapításaira az alkalmazotti jog tekintetében. 

5.7.4. A keresetlevél és az ügy iratainak elektronikus úton történő továbbítása a Perképviseleti 
Osztály részére.  

5.7.5. A Perképviseleti Osztály munkájának elősegítése érdekében együttműködés, 
kapcsolattartás biztosítása. 

5.7.6. Felügyeleti eljárás kezdeményezése az Ákr. rendelkezéseinek megfelelően a 
társadalombiztosítási kifizetőhelyek által hozott döntésekkel szemben, a felterjesztett 
keresetlevelekre, beadványokra figyelemmel. 

5.8. Elemző, értékelő tevékenységével összefüggésben: 

5.8.1. A főosztály ügyeiben született jogerős bírósági döntések tapasztalatainak elemzése 
javaslatok megfogalmazása az eredményes joggyakorlat érdekében. 

5.8.2. A Kormányhivatal ellenőrzési terve alapján főosztályvezető által meghatározott rendben és 
gyakorisággal az egyedi ügyek reprezentatív mintavétellel történő ellenőrzése a 
jogszabálysértések megelőzése, felderítése az egységes joggyakorlat kialakítása 
érdekében. 

5.8.3. A főosztályvezető által meghatározott időszakonként a hatósági osztályok jogalkalmazó 
tevékenységének elemzése, javaslatok - beleértve az ügyintézési határidő hatékony 
felhasználását -, valamint az ügyféli jogok érvényesülése garanciáit is ágazati specifikus 
iratminták tervezetének kidolgozása alkalmazásának nyomon követése a belső 
munkafolyamatok fejlesztése érdekében. 
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5.8.4. Egyedi ügyekben a főosztály hatósági ügyintézőinek jogalkalmazói tevékenységének 
segítése jogértelmezéssel. 

5.9. Tájékoztatási tevékenység keretében statisztikai tájékoztatók elkészítése és közreműködés 
a statisztikai évkönyv elkészítésében. 

5.10. A kifizetőhelyek és a Kormányhivatal egészségbiztosítási statisztikai adatainak gyűjtése, 
feldolgozása és az előírt adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

5.11. Országos illetékességgel ellátja a szerv, illetve szövet adományozással összefüggő 
kérelmek elbírálását, eljárás lefolytatását. 

5.12. Illetékességi területén ellátja a gyógyszertári finanszírozási előleggel kapcsolatos kérelmek 
elbírálását, eljárás lefolytatását. 

5.13. Az elektronikus kapcsolattartás elterjedése, zökkenőmentes alkalmazása érdekében 
együttműködés a szakrendszerek fejlesztőivel, alkalmazási nehézségek folyamatos jelzése. 

5.14. A kétfokú hatósági fórumrendszerről való áttérés átmeneti időszakában a másodfokú 
hatósági jogkör gyakorlása. 

5.15. Egyéb feladatok. 

6. Ellenőrzési Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Az Ellenőrzési Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 

6.1.1. A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a döntések, 
megállapodások előkészítése. 

6.1.2. A társadalombiztosítási kifizetőhelyek működésének támogatása rendszeres szakmai 
tájékoztatással, instruáló ellenőrzések megtartásával. 

6.1.3. A társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti 
táppénz megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése. 

6.1.4. A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében az egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásaival, baleseti táppénzzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése, 
illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésével kapcsolatos feladatok 
vizsgálata. 

6.1.5. A foglalkoztatóknál, kifizetőhelyeknél átfogó, téma, cél-, utó- és záró ellenőrzések 
lefolytatása, a megállapított tények, hiányosságok jegyzőkönyvbe foglalása. Feltárt 
jogszabálysértés esetén hatósági eljárás lefolytatása, végzések, határozatok meghozatala, 
fizetési meghagyások kibocsátása, eljárási, mulasztási bírság kirovása. 

6.1.6. Kifizetőhelyi elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.1.7. A foglalkoztatóktól, egyéb szervektől, magánszemélyektől, társosztályoktól érkező 
megkeresések, panasz ügyek, közérdekű bejelentések kivizsgálása, a szükséges 
intézkedések megtétele. 

6.1.8. Közreműködés az egészségbiztosítás pénzbeli, baleseti ellátásaival, méltányossági és 
megtérítési ügyekkel kapcsolatos bizonyítási eljárás lefolytatásában, kivizsgálásában, 
helyszíni ellenőrzések lefolytatása. 

6.1.9. A biztosítási jogviszony határozattal történő elismerése, törlése. 

6.1.10. Társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére tájékoztatók kiküldése. 
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6.2. Az Ellenőrzési Osztály egyéb feladatai:  

6.2.1. A kifizetőhelyek által benyújtott kifizetőhelyi elszámolások adatainak szúrópróbaszerű 
egyeztetése az Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival. 

6.2.2. A külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozás, adatszolgáltatás.  

6.2.3. Kifizetőhelyek nyilvántartása, adatok folyamatos aktualizálása. 

7. Ellátási Gazdálkodási és Méltányossági Osztály által ellátott feladatok: 

7.1. Koordinációs tevékenysége körében végzi a Kormányhivatalhoz tartozó Egészségbiztosítási 
Alappal (továbbiakban: E. Alap) kapcsolatosan feladatokat ellátó gazdálkodási egységek 
munkájának koordinálását. 

7.2. Az Ellátási Gazdálkodási és Méltányossági Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal 
kapcsolatos feladatai tekintetében ellátja: 

7.2.1. Az ágazati jogszabály alapján kiadott fizetési meghagyásokban és kárszámlákban előírt 
követelések nyilvántartását és érvényesítését az ágazati jogszabály szerint. 

7.2.2. Méltányossági pénzbeli ellátási kérelmek elbírálását, a kapcsolódó döntések előkészítését a 
kiadmányozásra jogosult részére. 

7.2.3. A biztosítottaktól beérkező méltányossági egyszeri segélykérelmek javaslati listájának – a 
kérelmező körülményeinek figyelembevételével történő – kormánymegbízotti jóváhagyásra 
való előkészítését. Jóváhagyást követően a döntés meghozatalát, illetve az utalásra történő 
előkészítést a segélykeret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérésével. 

7.2.4. Biztosított által neki felróható módon jogalap nélkül igénybe vett gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz és gyógyászati ellátás után folyósított támogatás összegéről a visszafizetésre 
kötelező határozat kiadását. 

7.3. Az Ellátási Gazdálkodási és Méltányossági Osztály ellátási szakfeladatai tekintetében végzi: 

7.3.1. Az ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben a Kormányhivatalok ellátási-
gazdálkodási feladatkörébe utalt kiadások és bevételek érvényesítését, ellenjegyzésre, 
utalványozásra való előkészítését. A bevételek beszedését, a kiadások teljesítését. 

7.3.2. A méltányosságból adható egyszeri segélyek, a külföldi sürgősségi gyógykezelések, 
továbbá az Egészségbiztosítási Főosztály ügykörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos 
Magyar Posta Zrt által kibocsátott számlák utalásra előkészített anyagának érvényesítését, 
utalványozásra előkészítését, pénzügyi teljesítését. 

7.3.3. A Volán, MÁV, BKK társaságok által megelőlegezett utazási költségtérítési utalványok, 
továbbá a Helyi Önkormányzatok által szűrővizsgálatokon történő részvétel céljából 
szervezett csoportos utazáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés pénzügyi ellenőrzését, és 
teljesítésigazolás utáni utalásra történő továbbítását a MÁK részére. 

7.3.4. Pénzkezelő hely, továbbá Posta Szolgáltató Pont működtetését a Kormányhivatali TAJ- és 
EU Kártya bevételek, valamint a Kormányablakok feladatellátásával kapcsolatos bevételek 
tekintetében Budapest Teve utcában. Továbbá az itt alkalmazott szigorú számadású 
kötelezettség alá tartozó nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartását. 

7.3.5. A főkönyvi számlák vezetését és az E. Alap Ellátási területéhez kapcsolódó számviteli 
analitikus nyilvántartási rend biztosítását a 217/1997. (XII.01.) Korm. rendeletben a 
Kormányhivatalok számviteli tevékenységébe tartozó feladatok tekintetében. 

7.3.6. A gazdasági műveletek kontírozását, főkönyvi könyvelését, folyamatos egyeztetését és az 
eltérések rendezését a Forrás.Net integrált informatikai rendszer alkalmazásával az ágazati 
jogszabályban a Kormányhivatalok számviteli tevékenységébe tartozó feladatok 
tekintetében; 
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7.3.7. Az E. Alappal kapcsolatos közigazgatási és bírósági eljárásokhoz kapcsolódó különböző 
költségek, díjak stb., kiutalását, illetve a túlfizetések visszautalását a ágazati jogszabály 
szerint a Kormányhivatalok ellátási-gazdálkodási tevékenységébe tartozó feladatok 
tekintetében. 

7.3.8. A NEAK felé a beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítését, a NEAK 
Ellátási Szektor mérlegének alátámasztását szolgáló – főkönyvi adatokkal egyeztetett – 
részletező kimutatások elkészítését, ügyelve azok teljességére és hitelességére az ágazati 
jogszabály szerint a Kormányhivatalok számviteli tevékenységébe tartozó feladatok 
tekintetében. 

7.3.9. A hatáskörébe tartozó az ágazati jogszabály alapján kiadott fizetési meghagyásokban és 
kárszámlákban előírt fizetési kötelezettséghez kapcsolódó méltányossági, mérséklési, 
elengedési és a fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítését. 

7.3.10. A baleseti megtérítési igényérvényesítésből fakadó kintlévőségek, valamint az ahhoz 
kapcsolódó bírságok megtérítésével kapcsolatos pénzforgalom figyelemmel kísérését, 
követelésállomány kezelését. 

7.3.11. Hatósági bizonyítványok kiadását a főosztály által kezelt és hatáskörébe tartozó, az E. Alap 
Ellátási Szektora felé fennálló tartozásokról az illetékességi terület figyelembe vételével. 

8. Baleseti Megtérítési Osztály által ellátott feladatok: 

8.1. Az ágazati jogszabály alapján lefolytatott eljárás során (az ügy megítélése alapján, szükség 
szerint): 

8.1.1. A sérültet a baleset részletes körülményeivel kapcsolatosan adatközlésre szólítja fel. 

8.1.2. Tájékoztatja a munkáltatót az eljárás megindításáról és a baleset kivizsgálásával 
összefüggő, azokkal releváns információkat, dokumentumokat bekéri. 

8.1.3. A pénzbeli ellátásokkal foglalkozó társosztálytól, vagy a Kifizetőhelytől táppénzes adatokat 
szerez be. 

8.1.4. A tényállás tisztázását követően a lefolytatott megtérítési eljárást megszünteti, vagy a 
felelősség megállapítása esetén fizetési meghagyást bocsát ki. 

8.1.5. Az ágazati jogszabály alapján lefolytatott eljárás során (az ügy megítélése alapján, szükség 
szerint): 

8.1.6. A sérültet a baleset részletes körülményeivel kapcsolatosan adatközlésre szólítja fel. 

8.1.7. A Rendőrségtől, Ügyészségtől, Bíróságtól az általuk meghozott döntések megküldését kéri. 

8.1.8. Közlekedési baleset esetében megkeresi a BM illetékes Osztályát a balesetet okozó 
gépjármű felelősségbiztosítására vonatkozó kérdésben. 

8.1.9. Külföldi rendszámú gépjármű által okozott közlekedési baleset esetén tájékozódik az 
illetékes felelősségbiztosító társaság felől, amennyiben szükséges eljár a CORIS útján. 

8.1.10. Az eljárás megindításáról tájékoztatja a balesettel összefüggésben esetlegesen 
felelősséggel tartozó ügyfelet. 

8.1.11. A pénzbeli ellátásokkal foglalkozó társosztálytól, vagy a kifizetőhelytől táppénzes adatokat 
szerez be. 

8.1.12. A tényállás tisztázását követően a lefolytatott megtérítési eljárást megszünteti, vagy a 
felelősség megállapítása esetén fizetési meghagyást/kárszámlát bocsát ki, vagy virtuális 
kárszámlát készít. 

8.2. Egyéb, a megtérítési eljárással összefüggő feladatai: 
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8.2.1. A beérkező munkabaleseti jegyzőkönyveket, nyilatkozatokat a MIR programba berögzíti. 

8.2.2. A meghozott döntések elektronikus megküldés útján, vagy a Rendelkezési Nyilvántartásnak 
megfelelően postai úton való kézbesítéséről gondoskodik. 

8.2.3. Eljárási bírság kiszabása iránt intézkedik a közigazgatási eljárás lefolytatását akadályozó 
ügyfél ellen. 

8.2.4. A baleseti megtérítési eljárás lefolytatása tárgyában érkezett megkeresésekre tájékoztatást 
ad. 

8.2.5. Intézkedik az illetékes ügyek áttételéről. 

8.2.6. Elkészíti a baleseti megtérítési eljárással összefüggő statisztikákat. 

8.2.7. A felettes szerv részére az előírt jelentéseket negyedévente megküldi. 

9. Ügyviteli Osztály által ellátott feladatok: 

9.1. Az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával, az üzemi balesetből 
vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz és ellátási térítési díjak utólagos megtérítésével kapcsolatos 
eljárásokkal összefüggő feladatokat végzi. 

9.2. Az üzemi balesettel, a hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok 
gyűjtésével összefüggő feladatokat látja el. 

9.3. A Főosztály kontaktcenterének működtetése. 

9.4. Az ügyviteli feladatok figyelemmel kísérésével segíti a főosztály vezetését és 
feladatellátását: 

9.4.1. az ügyviteli feladatok ellátása, a központi ügykezelési feladatok ellátása, a főosztály 
ügykezelési tevékenységének szükség szerinti koordinációja, 

9.4.2. az irattárral, az iratanyag selejtezésével kapcsolatos teendők ellátása, 

9.4.3. az őrzési idő elteltével nem selejtezhető központi irattári anyagok átadásának előkészítése a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően az illetékes levéltárnak. 

9.5. A főosztály bélyegzőinek nyilvántartása, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése. 

10. Pénzbeli Ellátási Osztály 1. által ellátott feladatok: 

10.1. Koordinációs feladatai tekintetében végzi a Főosztályhoz tartozó egészségbiztosítási 
pénzbeli ellátási egységek munkájának koordinálását. 

10.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében ellátja: 

10.2.1. a pénzbeli ellátásokra (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, 
örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj) baleseti táppénzre való jogosultság elbírálása, az 
ellátások összegszerű megállapítása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra 
jogosult részére, 

10.2.2. a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátással, baleseti táppénzzel kapcsolatos fizetési 
meghagyás és visszafizetésre kötelező határozat kiadása, 

10.2.3. a visszaérkezett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz nyilvántartása, 

10.2.4. utólagos ellenőrzési eljárás kezdeményezése az Ellenőrzési Osztály bevonásával, 

10.2.5. adatszolgáltatás kifizetőhelyek részére az ellátás megállapítása és továbbfolyósítása 
céljából, 

10.2.6. ellátás megállapításához szükséges segélyezési előzmény közlése a nyugdíj és 
rehabilitációs kormányhivatali szervezeti egységek felé, 
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10.2.7. adatkérés, adatszolgáltatás pénzbeli és családtámogatási ellátások megállapításához, 

10.2.8. folyósított ellátásra vonatkozó igazolási kérelmek teljesítése, 

10.2.9. az osztályt érintő panaszügyek nyilvántartása, vizsgálata, válasz előkészítése a 
kiadmányozásra jogosult részére, 

10.2.10. a pénzbeli ellátásokból levont, magánszemélyekhez kapcsolódó adó- és járulékbevallások 
önellenőrzésének előkészítése. 

10.2.11. a pénzbeli ellátások, baleseti táppénz iránti kérelmek elbírálása során hozott érdemi 
döntések ellen benyújtott keresetlevél alapján az ügy saját hatáskörben történő 
felülvizsgálata, a döntés módosítása, vagy visszavonása, szükség szerint az 
Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály részére történő átadása, 

10.2.12. beérkezett pénzbeli ellátási, baleseti táppénz, utazási, külföldi gyógykezelési költségtérítési 
kérelmek szakrendszerben előzményezése, rögzítése, 

10.2.13. napi utalások és havi zárások hálózaton keresztül történő továbbítása, valamint az erről 
készült összesítő jegyzék átadása a MÁK Elszámolási és Számfejtési Főosztály részére, 

10.3. Egyéb feladatai tekintetében ellátja: 

10.3.1. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzre vonatkozó kötelező 
adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat, 

10.3.2. a NEAK és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozást, 
adatszolgáltatást, 

10.3.3. tájékoztatási tevékenység keretében a statisztikai tájékoztatók elkészítését. 

11. Pénzbeli Ellátási Osztály 2. által ellátott feladatok: 

11.1. Koordinációs feladatai tekintetében végzi a főosztályhoz tartozó egészségbiztosítási 
pénzbeli ellátási egységek munkájának koordinálását. 

11.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében ellátja: 

11.2.1. a pénzbeli ellátásokra (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, 
örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj) baleseti táppénzre való jogosultság elbírálása, az 
ellátások összegszerű megállapítása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra 
jogosult részére, 

11.2.2. a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátással, baleseti táppénzzel kapcsolatos fizetési 
meghagyás és visszafizetésre kötelező határozat kiadása, 

11.2.3. a visszaérkezett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz, utazási költségtérítés nyilvántartása, 

11.2.4. utólagos ellenőrzési eljárás kezdeményezése az Ellenőrzési Osztály bevonásával,  

11.2.5. adatszolgáltatás kifizetőhelyek részére az ellátás megállapítása és továbbfolyósítása 
céljából, 

11.2.6. ellátás megállapításához szükséges segélyezési előzmény közlése a nyugdíj és 
rehabilitációs kormányhivatali egységek felé, 

11.2.7. adatkérés, adatszolgáltatás pénzbeli és családtámogatási ellátások megállapításához, 

11.2.8. folyósított ellátásra vonatkozó igazolási kérelmek teljesítése, 

11.2.9. az osztályt érintő panaszügyek nyilvántartása, vizsgálata, válasz előkészítése a 
kiadmányozásra jogosult részére, 

11.2.10. a pénzbeli ellátásokból levont, magánszemélyekhez kapcsolódó adó-és járulékbevallások 
önellenőrzésének előkészítése, 
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11.2.11. a pénzbeli ellátások, baleseti táppénz iránti kérelmek elbírálása során hozott érdemi 
döntések ellen benyújtott keresetlevél alapján az ügy saját hatáskörben történő 
felülvizsgálata, a döntés módosítása vagy visszavonása, szükség szerint az 
Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály részére történő átadása, 

11.2.12. utazási költségtérítésre jogosultság elbírálása, összegszerű megállapítása, kapcsolódó 
döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult részére, jogalap nélkül felvett utazási 
költségtérítéssel kapcsolatos visszafizetésre kötelező határozatok kiadása, 

11.2.13. turisták, ideiglenesen kiküldöttek valamely EGT tagállamban igénybe vett sürgősségi 
gyógykezelési költségeinek összegszerű megállapítása, kapcsolódó döntések előkészítése 
a kiadmányozásra jogosult részére, 

11.2.14. turisták, ideiglenesen kiküldöttek harmadik államban igénybevett sürgősségi gyógykezelési 
költségek összegszerű megállapítása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra 
jogosult részére, 

11.2.15. uniós állampolgár által Magyarországon igénybevett sürgősségi gyógykezelési költségek 
összegéről adatszolgáltatás a Szakellátási Osztály felé, 

11.2.16. országos illetékességgel: tartós kiküldöttek külföldön igénybevett gyógykezelési költségeinek 
elszámolása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult részére, 

11.2.17. országos illetékességgel: a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött 
országnak Magyarország területén biztosítási jogviszonyban álló állampolgára által a 
korábban Magyarország területén kívül elszenvedett üzemi balesetére tekintettel benyújtott 
baleseti táppénz kérelem elbírálása, az ellátás összegszerű megállapítása, kapcsolódó 
döntések kiadmányozásra előkészítése, 

11.2.18. a foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a 
fizetésre kötelező határozat kiadása, a véglegessé vált határozatok terhelési, törlési 
jegyzékkel a NAV részére történő átadása, 

11.2.19. személyesen megjelenő ügyfelek teljes körű tájékoztatása, beadványok átvétele. 

11.3. Egyéb feladatai tekintetében ellátja: 

11.4. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzre vonatkozó kötelező 
adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat, 

11.5. a NEAK és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozást, 
adatszolgáltatást, 

11.6. tájékoztatási tevékenység keretében a statisztikai tájékoztatók elkészítése. 

12. Nyilvántartási Osztály 1. által ellátott feladatok: 

12.1. A Társadalombiztosítási Azonosító Jel-re (továbbiakban: TAJ) való jogosultság elbírálása a 
TAJ- képzése, illetve a hatósági igazolvány kiadása. 

12.2.  Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, illetőleg költségmentesség engedélyezése a TAJ-
t igazoló okmány másodlat kiállításával összefüggésben. 

12.3. TAJ adategyeztetéssel kapcsolatos kivizsgálások lefolytatása. 

12.4. Megállapodások megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. 

12.5. A TAJ-adatbázis folyamatos karbantartása. 

12.6. Okirati bizonyítással, illetve egyéb jogviszony-rendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

12.7. Előzetes regisztráció az elektronikus úton történő ügyintézéshez. 
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13. Nyilvántartási Osztály 2. által ellátott feladatok: 

13.1. A TAJ-ra való jogosultság elbírálása, az azonosító képzése, hatósági igazolvány kiállítása. 

13.2. Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, illetőleg költségmentesség engedélyezése a TAJ-t 
tartalmazó okmány másodlatának kiállításával összefüggésben. 

13.3. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya iránti kérelmek ügyintézése. 

13.4. Az elektronikus úton érkezett EU kártya igények ügyintézése. 

13.5. Tartozásról szóló, valamint a családok otthonteremtési kedvezményének, valamint a 
babaváró támogatás igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

13.6. A bejelentett személyek jogviszony- és jogosultsági adataira vonatkozó jelentések fogadása, 
feldolgozása. 

13.7. Személyesen előerjesztett, okirati bizonyítással, illetve egyéb jogviszony-rendezéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

13.8. A megállapodás alapján fizetők járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás 
állomány kezelése. 

13.9. Külső szervektől, személyektől érkező adatkérésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 

14. Szakellátási Osztály által ellátott feladatok: 

14.1. A Szakellátási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 
ellátja: 

14.1.1. a NEAK által működtetett KÖZGYÓGY 2005 program segítségével a közgyógyellátotti 
nyilvántartás kezelését, a járási / kerületi hivatalok megkeresései alapján szakkérdésben 
történő szakvélemények készítését a rendszeres gyógyító ellátások költségeiről, 

14.1.2. a járási/kerületi hivatalok vezetőinek határozatai alapján közgyógyellátási igazolványok 
kiállítását, valamint az elkészült közgyógyellátási igazolványok postai vagy személyes úton 
történő eljuttatása a jogosultak részére, 

14.1.3. a közgyógyellátási igazolványokkal és a nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,  

14.1.4. a közgyógyellátási nyers kártyatest beszerzése és nyilvántartása, negyedévre vonatkozó 
készletigény meghatározása, 

14.1.5. a járási/kerületi hivatalokkal eseti, havi és éves egyeztető feladatok ellátását a 
közgyógyellátás tekintetében, 

14.1.6. méltányossági közgyógyellátási igazolvány vonatkozásában azok analitikus nyilvántartását a 
2015. február 28-ig az önkormányzatoknál méltányossági közgyógyellátás jogcímén indult 
eljárások tekintetében. 

14.1.7. Az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában, Svájcban vagy valamely 
egyezményes országban biztosított, TAJ számmal rendelkező személyek bejelentési 
kötelezettségével, illetve az ehhez kapcsolódó E104 jelű nyomtatványokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

14.1.8. A külföldön biztosított magánszemélyek magyarországi jogosultságával kapcsolatos 
nyilvántartási feladatok. 

14.1.9. A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti nyomtatványok kezelése, az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kiállítása, kapcsolattartás a külföldi biztosítókkal. 
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14.2. Ellátási szakfeladatai tekintetében végzi: 

14.2.1. az egészségbiztosítás ellátási szakterületén alkalmazott (térítésmentes) szigorú számadású 
és nem szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását, forgalmazását. 

15. Egészségbiztosítási Osztály Cegléd által ellátott feladatok: 

15.1.  Az osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében ugyanazon 
feladatokat látja el, mint a Főosztály szakfeladatait ellátó osztályai, így pénzbeli ellátási, 
nyilvántartási és gazdálkodási szakfeladatokat: 

15.1.1. Illetékességi területén a biztosítottak, illetve ellátásra jogosultak részére az 
Egészségbiztosítási Alap terhére járó pénzbeli ellátások, baleseti táppénz és utazási 
költségtérítés megállapításával, folyósításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

15.1.2. Az egészségügyi szolgáltatásokra megállapodások megkötése. 

15.1.3. A biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak jogviszonyára vonatkozó 
bejelentések fogadása, feldolgozása, nyilvántartása. 

15.1.4. A foglalkoztatói adatbázis kezelése, az adatkérésre jogosult szervektől, személyektől érkező 
papíralapú és elektronikus megkeresések ügyintézése, az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, 
ún. adattisztítási feladatok elvégzése. 

15.1.5. TAJ-t tartalmazó hatósági igazolvány, másodlat, Európai Egészségbiztosítási Kártya 
kiadása, bevonása, külföldinek minősülő biztosítottak TAJ kérelmének ügyintézése. 

15.1.6. A külföldön biztosított, TAJ számmal rendelkező személyek bejelentéseinek feldolgozása, a 
TAJ adatbázis karbantartása. 

15.1.7. Az otthonteremtési kamattámogatás, illetve a lakáscélú támogatás iránti kérelemhez, 
valamint babaváró támogatáshoz szükséges hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

15.1.8. Okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása. 

15.1.9. A közösségi és nemzetközi egyezményes nyomtatványokkal kapcsolatos ügyintézés. 

15.1.10. Működteti a házipénztárt. 

15.1.11. Az egészségbiztosítás ellátási szakterületén alkalmazott (térítésmentes) szigorú számadású 
és nem szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, forgalmazása. 

15.1.12. Az osztály munkáját érintő tájékoztatók elkészítése. 

16. Egészségbiztosítási Osztály Vác által ellátott feladatok: 

16.1. Az osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében ugyanazon 
feladatokat látja el, mint a Főosztály szakterületi osztályai, így pénzbeli ellátási, nyilvántartási 
és gazdálkodási szakfeladatokat: 

16.1.1. Illetékességi területén a biztosítottak, illetve ellátásra jogosultak részére az 
Egészségbiztosítási Alap terhére járó pénzbeli ellátások és utazási költségtérítés 
megállapításával, folyósításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

16.1.2. Az egészségügyi szolgáltatásokra a megállapodások megkötése. 

16.1.3. A biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak jogviszonyára vonatkozó 
bejelentések fogadása, feldolgozása, nyilvántartása. 

16.1.4. A foglalkoztatói adatbázis kezelése, az adatkérésre jogosult szervektől, személyektől érkező 
papíralapú és elektronikus megkeresések ügyintézése, az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, 
ún. adattisztítási feladatok elvégzése. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 9. számú melléklet 

12 

16.1.5. TAJ-t tartalmazó hatósági igazolvány, másodlat, Európai Egészségbiztosítási Kártya 
kiadása, bevonása, külföldinek minősülő biztosítottak TAJ kérelmének ügyintézése. 

16.1.6. A külföldön biztosított, TAJ számmal rendelkező személyek bejelentéseinek feldolgozása, a 
TAJ adatbázis karbantartása. 

16.1.7. Az otthonteremtési kamattámogatás, illetve a lakáscélú támogatás iránti kérelemhez 
szükséges hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása. 

16.1.8. Okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása. 

16.1.9. A közösségi és nemzetközi egyezményes nyomtatványokkal kapcsolatos ügyintézés. 

16.1.10. Működteti a házipénztárt. 

16.1.11. Az egészségbiztosítás ellátási szakterületén alkalmazott (térítésmentes) szigorú számadású 
és nem szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, forgalmazása. 

16.1.12. Az osztály munkáját érintő tájékoztatók elkészítése. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

17. A Főosztály vezetőjének feladatai 

17.1. A kormánymegbízott megbízásából, a hatályos kiadmányozási rendnek megfelelően, 
döntést hoz a kötelező egészségbiztosítás keretében gyakorolható méltányossági ügyekben, 
valamint a mérséklési, elengedési, fizetési könnyítési kérelmekkel kapcsolatos ügyekben az 
ágazati jogszabályokban a Kormányhivatalok tevékenységébe tartozó feladatok 
tekintetében. 

17.2. Működteti és ellenőrzi a Főosztály szakterületeinek integrált kockázat kezelési és elemzési 
rendszerét. 

17.3. Közvetlenül irányítja az egészségügyi szakellenőrzések tekintetében a keresőképesség, a 
keresőképtelenség ellenőrzésével, elbírálásával és a jelentésekkel kapcsolatos feladatokat. 

17.4. Felelős továbbá: 

17.4.1. Az E. Alapra vonatkozó gazdálkodási, beszámolási, valamint adatszolgáltatási feladatok 
ellátásáért. 

17.4.2. A NEAK által megállapított és a főosztály E. Alappal kapcsolatos feladatai ellátásához 
kötődő, rendszeres és eseti adatszolgáltatások rendjének, teljesítési határidejének, tartalmi 
és formai követelményeinek betartásáért és betartatásáért. 

17.4.3. A főosztály feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési vagy 
más teljesítési kötelezettség vállalásáért, vagy ilyen követelés előírása végrehajtásáért. 

17.4.4. A főosztály feladatainak ellátását szolgáló kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör 
gyakorlásáért. 

17.4.5. Az általános szabályok érvényesítése mellett a kiadások, a bevételek kincstári 
bonyolításához, előzetes ellenőrzéséhez (szakmai igazolás, érvényesítés) kapcsolódó 
hivatali ügyviteli (eljárási) rend kialakításáért. 

17.4.6. Az előirányzatok terhére, illetve javára történő utalványozásra és ellenjegyzésre 
felhatalmazott kormánytisztviselők kijelöléséért. 

17.4.7. A NEAK évközi és éves ellátási költségvetési beszámolójának alátámasztásához a főosztály 
által szolgáltatott adatok valódiságáért. 
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18. Az osztályvezetők feladatai az általuk vezetett szervezeti egységek vonatkozásában 

18.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

19. Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

19.1. Gondoskodik az Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály feladatkörébe tartozó feladatok 
végrehajtásáról és ellenőrzéséről. 

19.2. A hatályos jogszabályokban, utasításokban, szabályzatokban előírtak betartásának 
rendszeres felügyelete, ellenőrzése, valamint felel az osztály szakmai munkájáért, biztosítja 
az egységes joggyakorlatot.  

20. Ellátási Gazdálkodási és Méltányossági Osztály vezetését ellátó osztályvezető 
feladatai 

20.1. A főosztályvezető távollétében az Egészségbiztosítási Főosztály E. Alappal kapcsolatos 
tevékenységének pénzügyi-számviteli feladatai tekintetében felelőssége és feladata azonos 
a főosztályvezető felelősségével, feladatával, továbbá felelős a kormánymegbízott által 
jóváhagyott ügyrend szerinti működésért, a jogszabályok által meghatározott feladatok 
végrehajtásáért. 

20.2. Ellenőrzi a végrehajtás szabályszerűségét. 

20.3. Az E. Alap Ellátási Szektorával kapcsolatos követelések nyilvántartásának, kezelésének, 
ezen kintlévőségek megtéríttetése iránt a szükséges intézkedések megtételének felügyelete, 
ellenőrzése; méltányossági, fizetési-könnyítési, elengedési kérelmek döntésre történő 
előkészítése, felterjesztése az ágazati jogszabályokban a Kormányhivatalok ügykörébe 
tartozó kintlévőségkezelési feladatok tekintetében. 

20.4. Egyezőség biztosítása a MÁK és a főosztály bankforgalmi adatai, illetőleg az Ellátási 
Gazdálkodási és Méltányossági Osztály, valamint a főosztály szakosztályainak nyilvántartási 
adatai között az ágazati jogszabályokban a Kormányhivatalok számviteli tevékenységébe 
tartozó feladatok tekintetében. 

20.5. Vagyongazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és leltározási feladatok végrehajtása, napi 
utalványozási, banki aláírási jogkör gyakorlása az E. Alap Ellátási Szektorának az ágazati 
jogszabályokban a Kormányhivatalok ellátási-gazdálkodási tevékenységébe tartozó 
feladatok tekintetében. 

20.6. A NEAK Ellátási Szektor éves Mérlegéhez, Beszámolójához szükséges adatszolgáltatások 
összeállítása, leltárak elkészítése, NEAK által megadott információs táblák kitöltése, 
továbbítása a NEAK-ra a megadott határidőre. 

20.7. Előkészíti, revideálja és kiadmányozásra felterjeszti az egészségbiztosítás méltányossági 
pénzbeli ellátásaival kapcsolatosan hozott döntéseket a kiadmányozásra jogosult részére. 

20.8. A kérelmező körülményeinek figyelembevételével kormánymegbízotti jóváhagyásra 
előkészíti a biztosítottaktól beérkező méltányossági egyszeri segélykérelmek javaslati 
listáját, illetve az azzal kapcsolatos döntések meghozatalát. Jóváhagyást követően felügyeli 
az utalásra történő előkészítést, továbbá a segélykeret felhasználásának folyamatos 
figyelemmel kísérését. 

20.9. Felügyeli és ellenőrzi a biztosított által neki felróható módon jogalap nélkül igénybe vett 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás után folyósított támogatás 
összegéről a visszafizetésre kötelező határozat kiadását. 
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21. Ellenőrzési Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

21.1. Kiemelt figyelmet fordít a hatósági ellenőrzési tervben szereplő feladatok maradéktalan 
végrehajtására. 

21.2. Gondoskodik az elvi tájékoztatók kiadásáról, a kifizetőhelyek működését érintő 
megállapodások előkészítéséről. 

21.3. A foglalkoztatóknál, kifizetőhelyeknél végzett átfogó, téma, cél-, utó- és záró ellenőrzések 
lefolytatása, a megállapított tények, hiányosságok jegyzőkönyvbe foglalása során, valamint 
az eljárások nyomán feltárt jogszabálysértés esetén folyamatosan szem előtt tartja, illetve 
tartatja az E. Alap és a biztosítottak jogainak védelmét is. 

22. Baleseti Megtérítési Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai: 

22.1. Gondoskodik a Baleseti Megtérítési Osztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásáról 
és ellenőrzéséről. 

22.2. Kiadmányozza a kiadmányozási rend szerint feladatkörébe tartozó, az osztály által 
meghozott döntéseket. 

22.3. Ellátja a hatályos jogszabályokban, utasításokban, szabályzatokban előírtak betartásának 
rendszeres felügyeletét, ellenőrzését, valamint felel az osztály szakmai munkájáért, biztosítja 
az egységes joggyakorlatot. 

23. Nyilvántartási Osztály 1. vezetését ellátó osztályvezető feladatai: 

23.1. A főosztályvezető távollétében az Egészségbiztosítási Főosztály tekintetében felelőssége és 
feladata azonos a főosztályvezető felelősségével, feladatával, továbbá felelős a 
kormánymegbízott által jóváhagyott ügyrend szerinti működésért, a jogszabályok által 
meghatározott feladatok végrehajtásáért. 

24. Ügyviteli Osztály, Nyilvántartási Osztály 2., Szakellátási Osztály, Pénzbeli Ellátási 
Osztály 1. 2., Egészségbiztosítási Osztály Cegléd, Egészségbiztosítási Osztály Vác, 
vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

24.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

25. Az Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

25.1. Kormánytisztviselő 

25.2. ellenőrző szakértő főorvosi feladatok ellátása 

25.2.1. adminisztratív és koordinációs feladatok ellátása 

25.2.2. jogorvoslati és koordinációs feladatok ellátása 

25.2.3. statisztikai és koordinációs feladatok ellátása 

26. Munkavállaló 

26.1. tanácsadói feladatok ellátása 

26.2. statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatok ellátása 
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27. Az Ellátási Gazdálkodási és Méltányossági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

27.1. Kormánytisztviselő 

27.1.1. egészségbiztosítási pénzbeli ellátási feladatok: 

27.1.2. pénztári feladatok 

27.1.3. egészségbiztosítási Alap ellátási pénzügyi feladatok 

27.1.4. egészségbiztosítási Alap ellátási számviteli feladatok 

27.1.5. adminisztrációs feladatok ellátása. 

28. Az Ellenőrzési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

28.1. Kormánytisztviselő 

28.1.1. egészségbiztosítási ellenőri feladatok 

28.1.2. egészségbiztosítási ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 

28.1.3. egészségbiztosítási koordinációs és ügyviteli feladatok 

28.1.4. egészségbiztosítási adminisztrációs feladatok 

28.1.5. egészségbiztosítási ellenőrzési revizori feladatok 

28.1.6. egészségbiztosítási ellenőrzési szuperrevizori feladatok 

29. A Baleseti Megtérítési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

29.1. Kormánytisztviselő 

29.1.1. baleseti megtérítési feladatok 

29.1.2. baleseti megtérítési feladatok koordinálása 

29.1.3. egészségbiztosítási szakértő főorvosi feladatok 

30. Az Ügyviteli Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

30.1. Kormánytisztviselő 

30.1.1. egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó hatósági feladatok ellátása 

30.1.2. adminisztratív és koordinációs feladatok ellátása 

30.1.3. ügyviteli feladatok ellátása 

30.1.4. kontakt-center telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása 

30.1.5. adminisztratív feladatok ellátása 

31. A Nyilvántartási Osztály 1.-2. foglalkoztatottjainak feladatai 

31.1. Kormánytisztviselő 

31.1.1. egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó hatósági feladatok ellátása 

31.1.2. ügyfélszolgálati feladatok ellátása 

31.1.3. nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok 

31.1.4. adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok 

31.1.5. adminisztrációs feladatok ellátása 
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32. A Szakellátási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

32.1. Kormánytisztviselő 

32.1.1. egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó hatósági feladatok ellátása 

32.1.2. ügyfélszolgálati feladatokat ellátása 

32.1.3. adminisztrációs feladatok ellátása 

33. A Pénzbeli Ellátási Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

33.1. Kormánytisztviselő 

33.1.1. egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó hatósági feladatok ellátása 

33.1.2. adminisztrációs feladatok ellátása 

34. A Pénzbeli Ellátási Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai 

34.1. Kormánytisztviselő 

34.1.1. egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó hatósági feladatok ellátása 

34.1.2. adminisztrációs feladatok ellátása 

34.1.3. ügyfélszolgálati feladatok ellátása 

35. Az Egészségbiztosítási Osztály Cegléd foglalkoztatottjainak feladatai 

35.1. Kormánytisztviselő 

35.1.1. egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó hatósági feladatok ellátása 

35.1.2. ügyfélszolgálati feladatok ellátása 

35.1.3. nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok 

35.1.4. adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok 

35.1.5. házipénztári feladatok ellátása 

35.1.6. adminisztrációs feladatok ellátása 

36. Az Egészségbiztosítási Osztály Vác foglalkoztatottjainak feladatai 

36.1. Kormánytisztviselő 

36.1.1. egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó hatósági feladatok ellátása 

36.1.2. ügyfélszolgálati feladatok ellátása 

36.1.3. nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok 

36.1.4. adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok 

36.1.5. házipénztári feladatok ellátása 

36.1.6. adminisztrációs feladatok ellátása 
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IV. Fejezet 

Működési rend 

37. Helyettesítés 

37.1. A Főosztály vezetőjének általános helyettese a Nyilvántartási Osztály 1. osztályvezetője, 
ellátási, gazdálkodási helyettese az Ellátási Gazdálkodási és Méltányossági Osztály 
osztályvezetője. 

37.2. Egyéb esetekben a helyettesítés a Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 
történik. 

38. Ügyfélszolgálat 

 

 

 

 

39. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

39.1. A Főosztály a feladatellátás jellegéből adódóan együttműködik, és kapcsolatot tart: 

39.1.1. a Kormányhivatal egyéb főosztályaival, 

39.1.2. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, 

39.1.3. a Nemzeti Adó és Vámhivatal különböző adóigazgatóságaival, 

39.1.4. a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaival, 

39.1.5. a kerületi- és járási hivatalokkal, 

Váci ügyfélszolgálat 
(Dr. Csányi László krt. 16.)

Ceglédi ügyfélszolgálat
(Rákóczi út 14.)

Csütörtök: 08:00-15:00 08:00-15:00
Péntek: 08:00-13:00 08:00-12:00 08:00-13:00

Kedd: 08:00-15:00 08:00-15:00

Szigetszentmiklósi 
ügyfélszolgálat 
(Dr. Lengyel L. út 5.)

Hétfő: 08:00-15:00 08:00-15:00

Szerda: 08:00-16:30 08:00-15:00

Központi ügyfélszolgálat 
(Teve u. 1/a-c).

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-16:30

Gödöllői ügyfélszolgálat 
(2100.Gödöllő, Dózsa
György út 13. 1/110.)

Monori ügyfélszolgálat 
(2200 Monor, Kossuth
Lajos u. 65-67. fszt. 2.)

Ócsai ügyfélszolgálat
(2364 Ócsa, Bajcsy

Zsilinszky út 46-48)
08:00-15:00 08:00-15:00
(ebédidő: 12:00-12:30) (ebédidő:12:00-12:30)
09:00-17:30
(ebédidő: 12:00-12:30)
08:00-15:00 08:00-17:30 08:00-15:00
(ebédidő: 12:00-12:30) (ebédidő:12:00-12:30) (ebédidő:12:00-12:30)

Csütörtök:
Péntek:

Hétfő:

Szerda:

Kedd:
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39.1.6. a kormányablakokkal, 

39.1.7. a helyi önkormányzatokkal, 

39.1.8. a külföldi biztosítókkal (az uniós koordinációs rendeletek és a nemzetközi egyezmények 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása során), 

39.1.9. társadalmi szervezettel és társszervvel (alkalomszerűen adatkérések kapcsán). 

40. Értekezletek 

40.1. Vezetői Értekezlet: 

40.1.1. A Főosztály vezetőjének szűkebb körű tanácsadó, döntést előkészítő testülete. 

40.1.2. Célja a kormánymegbízott által tartott értekezleteken elhangzott információk továbbadása, a 
kölcsönös tájékoztatás az előző Vezetői Értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a 
következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a 
végrehajtott feladatokról. 

40.1.3. A Vezetői Értekezletet a főosztályvezető hívja össze szükség szerinti gyakorisággal, de 
legalább havonta. 

40.1.4. A Vezetői Értekezlet állandó résztvevői: a főosztályvezető, az osztályvezetők, a 
főosztályvezető által meghívott kormánytisztviselő. 

40.1.5. Az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a főosztályvezető által kijelölt 
kormánytisztviselő felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít, melyet a főosztályvezető 
hagy jóvá. 

40.2. Szakmai Értekezlet: 

40.2.1. Célja a főosztályvezető irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb 
feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a 
felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása. 

40.2.2. A Szakmai Értekezletet a főosztályvezető hívja össze szükség szerinti gyakorisággal; 
résztvevői az érintett szakterületi szervezeti egységek vezetői. 

40.3. Munkacsoport: 

40.3.1. A főosztályvezető több osztály feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot 
hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló rendelkezésben meg kell határozni a 
munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének tartamát. 

40.3.2. A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek 
kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges 
javaslatok felvázolása, kidolgozása. 

40.3.3. A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személyek helyettesíthetik. 

40.3.4. A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a 
főosztályvezetőt írásban köteles tájékoztatni. 
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41. Ellenőrzés 

41.1. Szakmai szempontból: 

41.1.1. Az E. Alap terhére történő kifizetések, elszámolások pénzügyi lebonyolítása, a vonatkozó 
jogszabályok, felügyeleti leírások, valamint az E. Alap gazdálkodásának (Ellátási Szektor) 
részletes számviteli szabályairól és számlavezetéséről szóló előírások maradéktalan 
betartása és betartatása az ágazati jogszabályban foglalt feladatok tekintetében. 

41.1.2. A hatályos jogszabályokban, utasításokban, szabályzatokban előírtak betartásának 
rendszeres felügyelete, ellenőrzése, az egységes joggyakorlatot biztosítása, csoportok 
munkamódszerének meghatározása.  

41.2. Feladatellátás szempontjából: 

41.2.1. A főosztályvezető személyesen, valamint az osztályvezetők közreműködésével is elláthatja 
ellenőrzési feladatait.  

41.2.2. Az osztályvezetők rendszeresen beszámolnak a főosztályvezetőnek az általuk vezetett 
szervezeti egység munkájáról, soron kívül jelzik a kiemelt jelentőségű ügyeket, továbbá 
soron kívül tájékoztatják a főosztályvezetőt a közérdeklődésre számot tartó ügyekről, az 
esetleges munkatorlódásról, a szükséges vezetői intézkedés megtétele céljából. 

42. Munkarend 

42.1. Az Egészségbiztosítási Főosztályon teljesítményorientált rugalmas munkarendben történik a 
feladatellátás a hatályos kormánymegbízotti utasítás alapján. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (a 
továbbiakban: Főosztály) 

Levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 174., 1550 Budapest Pf.: 203. 

A főosztályvezető irodájának címe:1138 Budapest, Váci út 174. 

E-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu 

2. A Főosztály feladatait a székhelyén kívül az alábbi telephelyen is végzi: 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály illetékessége Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) illetékességi területére terjed ki, illetve egyes feladatok 
tekintetében országos illetékességgel jár el.  

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 

  

 
Főosztályvezető 

 

 
Nemfertőző 
Betegségek 

Osztálya 
Osztály- 
vezető  

 
 
 

Hatósági és 
Koordinációs  

Osztály 
Osztály- 
vezető 

 

 
Működés- 
támogató  

és 
Statisztikai 

Osztály 
Osztály- 
vezető 

 
 

Kórházhigiénés, 
Nemzetközi 
Oltóhelyi és 
Foglalkozás- 
egészségügyi 

Osztály 
Osztályvezető 

 

 
Egészségügyi 
Igazgatási  és 
Nyilvántartási 

Osztály 
Osztályvezető 

 

Közegészségügyi 
Osztály 2. 

Osztályvezető 

 
 
 
 

Laboratóriumi  
Osztály 

Osztályvezető 
 
 
 
 

Közegészségügyi 
Osztály 1. 

Osztályvezető 

 
 

Járványügyi, 
Nemzetközi 

Repülőtéri és 
Hajózási 

Kirendeltségi Osztály 
Osztályvezető 

 
 

Népegészségügyi 
Döntés- 

felülvizsgálati 
Osztály  

 

mailto:titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Működéstámogató és Statisztikai Osztály által ellátott feladatok: 

5.1. Működéstámogató feladatok 

5.1.1. Közreműködik a fővárosi és megyei tisztifőorvoshoz, valamint a fővárosi és megyei 
tisztifőorvos akadályoztatása, távolléte esetén eljáró, kijelölt osztályvezetőkhöz érkező 
iratokkal kapcsolatos teljes körű ügyviteli és titkársági feladatok ellátásában. 

5.1.2. Szervezi, koordinálja és nyilvántartja a fővárosi és megyei tisztifőorvos hivatali 
programjait. 

5.1.3. Előkészíti a fővárosi és megyei tisztifőorvos által összehívott értekezleteket. 

5.1.4. Ellátja a Főosztály vonatkozásában – az iratkezelésre vonatkozó belső szabályozó 
dokumentum szerint – a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, az iratok 
iktatásával, nyilvántartásával, expediálásával kapcsolatban meghatározott feladatait. 

5.1.5. Ellátja a Főosztály vonatkozásában – a vonatkozó külső és belső szabályozás szerint – 
az irattárazással, selejtezéssel, levéltárba adással, iratmegsemmisítéssel kapcsolatban 
meghatározott feladatait együttműködésben a Főosztály szervezeti egységeivel. 

5.1.6. Közreműködik a Főosztály szervezeti egységeinek a napi működéséhez szükséges 
szakmai anyagigénylések, valamint egyéb anyag- és tárgyi eszköz igénylések 
feldolgozásában és továbbításában a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: 
PGF) részére. 

5.1.7. Közreműködik a Főosztálynál dolgozók humánpolitikai vonatkozású ügyeinek 
előkészítésében, a jogviszonnyal és bérgazdálkodással kapcsolatos iratainak 
összegyűjtésében és továbbításában. 

5.1.8. Közreműködik a Főosztály hatósági jogkört gyakorló munkatársainak hatósági ellenőri 
igazolványaival kapcsolatos feladatok végzésében, szükség esetén elkészíti a 
megbízóleveleket. 

5.1.9. Gondoskodik a Népegészségügyi Főosztály dolgozóinak biztosított arcképes 
kedvezményes Budapest-bérlettel kapcsolatos adatszolgáltatási, igénylési feladatok 
elvégzéséről. 

5.1.10. Rendkívüli esemény esetén, valamint a fővárosi és megyei tisztifőorvos által 
meghatározott esetekben közreműködik hatósági ellenőrzés lefolytatásában. 

5.1.11. Közreműködik a Főosztályhoz érkező számlák, kötelezettségvállalási engedélyek, kiadási 
utalványrendeletek kiállításában, elkészíti a teljesítésigazolásokat és továbbítja a PGF felé. 

5.1.12. Közreműködik a selejtezésben, a leltározással összefüggő feladatok koordinálásában, a 
beérkező eszközök és anyagok szétosztásával kapcsolatos feladatokban, illetve valamennyi, 
a Főosztály működéséhez közvetlenül kapcsolódó, feladat ellátásában. 

5.1.13. Összegyűjti és jelenti a Főosztály dolgozóinak munkába járás költségtérítéséhez 
szükséges adatokat, melyet feldolgozásra továbbít a PGF pénzügyi ügyintézője felé.  

5.2. Statisztikai, beszámolási és tervezési feladatok 

5.2.1. Közreműködik az éves és az évközi jelentési kötelezettségek (intézményi beszámoló, 
összevont ellenőrzésekről szóló beszámoló, „összegző” beszámoló, valamint TÉR 
beszámoló) teljesítésében és koordinálásában, a jelentések összegyűjtésében, 
feldolgozásában és továbbításában az alábbiak szerint: 

a) felügyeli és teljesíti a jelentési kötelezettségeket. Körlevelet ad ki a jelentésekhez megadott 
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szempontok alapján az egységes elkészítés érdekében. Fogadja és megválaszolja vagy 
továbbítja a szakmai felettes szervhez a jelentésekkel kapcsolatosan érkezett 
megkereséseket, 

b) figyelemmel kíséri és betartatja a jelentési határidőket, 

c) adatokat szolgáltat a Kormányhivatal illetékességi területén lévő népegészségügyi 
feladatkörben eljáró kerületi, járási hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatalok) és a 
Főosztály szervezeti egységei részére az ETEL Egység- és Tevékenység nyilvántartó, az 
IRMA Iktató és az NVT jegyzőkönyv kitöltő „Nemdohányzók Védelméről szóló Törvény 
betartásának ellenőrzéseiről" programokból, valamint a KBIR Kémiai Biztonság Információs 
Rendszerből az éves jelentés hatósági táblázataihoz, 

d) fogadja és összegyűjti a járási hivataloktól beérkező jelentéseket és megfelelően 
csoportosítva átadja a Főosztály szervezeti egységei részére, 

e) számszakilag ellenőrzi a járási hivatalok hatósági táblázatait. Javíttatja a feltárt hibákat. 
Szakterületenként összesíti a hatósági táblázatok adatait és megküldi a Főosztály szervezeti 
egységeinek, 

f) fogadja és egybegyűjti a Főosztály osztályainak jelentéseit. A hatósági táblázatok adatait 
számszakilag leellenőrzi, 

g) Fővárosi és Pest megyei szintű összesítést készít a hatósági táblázatok adataiból. 

h) az NNK és a Kormányhivatal vezetői által megadott szempontok szerint összeállítja az éves 
jelentések anyagát és továbbítja a fővárosi és megyei tisztifőorvos részére, 

i) koordinálja és összegyűjti az évközi jelentéseket. Összesíti a beérkező jelentések 
táblázatait. Gondoskodik az elkészített jelentés határidőre történő megküldéséről, 

j) archiválja a Főosztályon maradt tárgyévi éves jelentések dokumentumait. Gondoskodik az 
előző évi éves jelentések papír – és/vagy elektronikus formátumú dokumentumainak 
megőrzéséről, rendszerezett tárolásáról, igény szerint kért évjárat(ok) kikölcsönzéséről. 
Besorolja a kiadott és visszahozott papír alapú jelentéseket. Az előző évi éves jelentések 
anyagából szükség szerint adatokat gyűjt ki és kimutatásokat készít. 

5.2.2. Az osztályok közreműködésével koordinálja a szakmai és egyéb tervezési, 
tényelszámolási, elemzési adatok és az információk vezetők részére történő 
visszacsatolását. 

5.2.3. Felügyeli az NNK által kötelezően elrendelt OTH Szakrendszeri Információs Rendszer (a 
továbbiakban: OSZIR) komplex szakmai és iratkezelési rendszer ETEL Egység- és 
Tevékenység nyilvántartóprogram egységes vezetését, valamint az IRMA-ETEL 
Iktatórendszerben a helyes iktatási gyakorlat alkalmazását a területi munka 
összemérhetősége, a jelentési kötelezettségeknek megfelelő színvonalon történő megfelelés 
és a munka hatékonyságának növelése érdekében. 

5.2.4. Kulcsfelhasználói feladatkörében az IRMA-ETEL, az NVT és a KBIR programokból 
rendszeres és ad hoc jellegű kimutatásokat, listákat és hibalistákat készít. 

5.2.5. Az NNK, valamint a járási hivatalok közötti iktatással és egységnyilvántartással 
kapcsolatos információkat mindkét irányból fogadja és továbbítja. 

5.2.6. OSZIR komplex szakmai és iratkezelési rendszer ETEL Egység és Tevékenység 
nyilvántartó programban az egységnyilvántartás felügyeletét látja el: 

a) az ETEL Egység és Tevékenység nyilvántartó programból a járási hivatalok és a 
Népegészségügyi Főosztály szakterületei által nyilvántartott egységek és tevékenységek 
adatairól összesítő táblázatokat készít. A kimutatásokat megküldi a fővárosi és megyei 
tisztifőorvosnak és visszajelzésképpen az érintett járási hivatalok, továbbá a 
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Népegészségügyi Főosztály szakmai szervezeti egységei részére, 

b) tételes listákat készít havonta, szakterületenkénti bontásban a járási hivatalok, valamint a 
Főosztály szakmai szervezeti egységei részére a nyilvántartott tevékenységekről, 

c) áttekinti havi rendszerességgel az ETEL Egység- és Tevékenység nyilvántartó programba 
rögzített adatokat, az észlelt hibákról hibalistákat készít, melyeket megküld az érintetteknek. 
A javított adatokat újból felülvizsgálja. 

5.2.7. OSZIR komplex IRMA-ETEL szakmai és iratkezelési rendszerben az iktatás felügyeletét 
látja el: 

a) negyedéves rendszerességgel elvégzi az IRMA és az ETEL programokból a járási hivatalok, 
valamint a Főosztály szervezeti egységei által beiktatott ügyek és iratok adatállományainak 
lekérdezését. A lekérdezett adatokból ügy- és irattípusok szerinti összesítő táblázatokat 
készít a járási hivatalokra és a Főosztályra vonatkozóan, 

b) havonta kimutatásokat készít a járási hivatalok, valamint a Főosztály ügy- és iratforgalmáról, 
melyeket megküld a fővárosi és megyei tisztifőorvos és visszajelzésképpen a járási hivatalok, 
valamint a Főosztály szakmai szervezeti egységei részére, 

c) hibalistákat készít járási hivatalonként, szervezeti egységenként, szakterületenként a 
lekérdezés során észlelt hibákról, melyeket az érintetteknek továbbít. A javított adatokat 
felülvizsgálja, 

d) a járási hivatalok és a Főosztály problémamentes évzárását az IRMA Iktatóprogramban 
felügyeli, 

e) biztonsági mentést készít év végén a járási hivatalok és a Főosztály ügy- és iratállományáról, 

f) elkészíti a járási hivatalok és a Főosztály iktatókönyveit, melyeket eljuttat az érintetteknek, 

g) külső, belső szervek által történő megkeresésre adatszolgáltatást végez, listákat készít, 

h) leválogatja az adatokat a kért formában a meglévő rendszerekből. Elküldi az elkészített listát 
vagy adatállományt. 

5.2.8. A KSH által évente közzétett lakónépességi adatokból kimutatásokat készít a fővárosi 
kerületekre és a Pest megyei településekre vonatkozóan. 

5.2.9. A statisztikai feladatokkal kapcsolatosan fogadja és megválaszolja a telefonon, 
személyesen és e-mailen keresztül érkezett megkereséseket: 

5.2.10. Fogadja, és soron kívül továbbítja a szakmai felettes szervtől érkezett iratkódlista 
változásokat, valamint az iktatással és egységnyilvántartással kapcsolatos minden 
módosítást és tájékoztatást. 

5.2.11. Nyilvántartja az elektronikus ügyintézéssel – szervezeti és személyes aláírással – 
kapcsolatos jogosultságokat. 

5.2.12. Koordinálja az éves egyéb ellenőrzési és mintavételi terv, az intézményi munkaterv, a 
hatósági ellenőrzési terv, valamint az összevont ellenőrzési terv elkészítését és 
végrehajtását. 

5.2.13. Negyedévente adatot szolgáltat a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: 
NNK) részére a szakmai létszámokról. 

5.2.14. Közreműködik az OSAP 1019 - Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása – 
adatszolgáltatás elkészítésében. 

5.3. Egyéb feladatok 

5.3.1. Gondoskodik a Főosztály szakkönyvtár állományának rendszerezéséről és számítógépes 
nyilvántartásba vételéről. 
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5.3.2. Gondoskodik a Főosztály, valamint a járási hivatalok és foglalkoztatottjaik 
elérhetőségeinek (telefonszám, email, stb.) nyilvántartásával, frissítésével és közzétételével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról a Kormányhivatal Informatikai Főosztályával 
együttműködve. 

5.3.3. Koordinálja a Főosztályt érintő utasítások felülvizsgálatát, intézi az utasítások 
kihirdetését. 

5.3.4. Gondoskodik a Főosztály működéséhez szükséges karbantartási igények PGF felé 
történő továbbításáról. 

5.3.5. A Kormányhivatal tulajdonában lévő, a Főosztályhoz rendelt hivatali gépjárművekkel 
összefüggésben ellátja az alábbi feladatokat: 

a) fogadja a Főosztály szervezeti egységeitől, valamint a kerületi hivatalok Népegészségügyi 
Osztályaitól érkező gépkocsi igényeket, elkészíti a gépkocsi beosztást, szervezi az eszköz- 
és anyagszállításokat, 

b) gondoskodik az úti okmányok, menetlevelek, indítókulcsok tárolásáról, 

c) végzi a hivatali gépjárművek átadását-átvételét a teljességi lista alapján, 

d) felügyeli a menetlevelek, üzemanyagszámlák, futásteljesítmény alapján a gépjárműköltségek 
elszámolását, jelentését, 

e) havonta egyszer szúrópróbaszerűen ellenőrzi a szolgálati gépjárművek kilométeróra állását, 

f) káreseménnyel kapcsolatban feljegyzést készít, tájékoztatja a PGF-t, 

g) figyelemmel kíséri a hivatali gépjárművek műszaki állapotát, probléma esetén megszervezi 
karbantartásukat, 

h) együttműködik a PGF gépjármű-koordinátorával. 

6. Hatósági és Koordinációs Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Szakmai feladatok 

6.1.1. Jogi szakvélemény adásával, döntés-tervezet előkészítésével közreműködik a Főosztály 
hatáskörébe tartozó egyfokú közigazgatási döntések meghozatalában, megkeresésre 
segítséget nyújt a döntések előkészítésében. 

6.1.2. A főosztályvezető eseti utasítása esetén aláírásra előkészíti a döntéseket. 

6.1.3. Közreműködik a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásában. 

6.1.4. A felügyeleti ellenőrzést végző szervezeti egységeknek e jogkörük gyakorlásával 
összefüggésben jogi szempontú segítséget nyújt, abban részt vesz. 

6.1.5. Közreműködik a felügyeleti jogkörbe tartozó hatósági ügyek kivizsgálásában, a kifogásolt 
közigazgatási döntések jogszerűségének ellenőrzésében. 

6.1.6. Felkérésre, illetve amennyiben erre okot adó körülményt észlel, felügyeleti eljárást folytat 
le, felügyeleti jogkörben meghozandó döntéseket, intézkedéseket előkészíti. 

6.1.7. Felkérésre véleményezi a más szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, vagy az 
általuk előkészített, jogi szakértelmet is igénylő, nem hatósági iratok tervezeteit. 

6.1.8. A Főosztály és a járási hivatalok szakmai működését, tevékenységét egyaránt érintő 
probléma egységes szabályozása érdekében, valamint cselekvési program kidolgozását 
igénylő kérdéskör tekintetében kezdeményezi az országos tisztifőorvosnál normatív utasítás, 
jogértelmezés kiadását. 

6.1.9. Figyelemmel kíséri a Főosztály és a járási hivatalok feladat- és hatáskörét tartalmazó 
jogszabályokat, és arról rendszeresen tájékoztatást nyújt elektronikus levelezőrendszeren 
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keresztül. 

6.1.10. Folyamatos kapcsolatot tart a szakmai osztályokkal és a járási hivatalokkal, amely során 
segítséget nyújt a felmerülő eljárásjogi problémák megoldásában. 

6.1.11. Az egységes jogalkalmazást érintő gyakorlatot figyelemmel kíséri, elemzi, és erről 
tájékoztatást nyújt a járási hivataloknak, szakmai osztályoknak. 

6.1.12. Eljárásjogi szempontból közreműködik a gyógytényezőkkel kapcsolatos hatósági 
feladatok végrehajtásában.  

6.2. Koordinációs feladatok 

6.2.1. Elősegíti a Főosztály működése során a törvényesség érvényesülését. 

6.2.2. Közreműködik a szerződések előkészítésében, véleményezésében, elfogadásuk 
érdekében kapcsolatot tart a Kormányhivatal illetékes főosztályával, továbbá közvetít az 
illetékes főosztály és a szerződéskötési szándékkal rendelkező másik fél között. 

6.2.3. Az önköltségszámítással összefüggésben gondoskodik a szerződések rendszeres 
felülvizsgálatáról és aktualizálásáról. 

6.2.4. A kintlévőségek nyilvántartása, behajtása céljából összehangolja a Főosztály és a 
kerületi hivatalok munkáját, az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket ellátja, valamint 
kapcsolatot tart a Kormányhivatal illetékes főosztályával. 

6.2.5. Az ügyintézési határidőt folyamatosan figyelemmel kíséri, az ügyek intézése során azt 
betartja, illetve betartatja. 

6.2.6. Éves jelentéssel összefüggésben: közreműködik a járási hivataloktól beérkezett 
szöveges jelentések rendszerezésében, a járási hivataloktól és a Főosztály szakmai 
osztályaitól beérkezett jelentés adatainak ellenőrzésében, a szakmai vezetői összefoglaló 
összeállításában. 

6.3. Oktatással kapcsolatos feladatok 

6.3.1. Együttműködési megállapodás alapján szakmai gyakorlatokat szervez a Főosztálynál és 
a járási hivataloknál egyetemi hallgatók, főiskolások és középiskolások számára. 

6.3.2. A Főosztály foglalkoztatottjainak szakmai továbbképzésével kapcsolatos teendőket ellátja 
(részvételi engedély kérése, jelentkeztetés, költségek átutalásáról intézkedés). 

6.3.3. Foglalkoztatottak kötelező közszolgálati továbbképzéseivel kapcsolatos koordinációt, 
kapcsolattartást végez. 

6.3.4. Részt vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által nyilvántartásba vett, akkreditált 
továbbképzések szervezésében, lebonyolításában, nyilvántartásában és a látogatási 
igazolásokkal kapcsolatos adminisztrációban. 

6.3.5. A Főosztály jogelődjeinél szakképesítést szerzett egészségügyi gázmesterek, sterilizáló 
tanfolyamot végzettek kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki a meglévő oktatási 
anyakönyvek alapján. 

6.3.6. Szükség szerint tanfolyamot szervez a megelőző-orvostan és népegészségtan 
szakvizsgára készülő szakorvos jelöltek számára. 

6.3.7. Vezeti a Főosztály oktató termeinek beosztását, és egyeztet az informatikai-, valamint 
berendezési igényekkel, a termek takarításával, bérbeadásával kapcsolatosan. Ellenérték 
fejében történt igénybevételt követően – a vonatkozó szerződés, együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint – intézkedik az ellenérték megfizettetése iránt. 

6.3.8. Minden hónap végén a Kormányhivatal illetékességi területe tekintetében elkészíti a 
készenlét elrendelést, a havi készenléti beosztást, valamint az ehhez kapcsolódó 
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engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a módosításokat ennek megfelelően 
továbbítja. Tárgyhetet követő első munkanapon a készenlét alatt történt munkavégzést az 
érintettekkel egyezteti. 

6.4. Katasztrófavédelmi feladatok 

6.4.1. A gyorsreagálás biztosítása és a katasztrófavédelmi feladatok teljesítése érdekében a 
Főosztályon katasztrófavédelmi referens dolgozik. 

6.4.2. A katasztrófavédelmi referens az Operatív Vezetési Csoport irányítása alatt a 
Főosztályon működő Népegészségügyi Készenléttel és a szakterületi munkatársakkal 
együttműködve közreműködik a katasztrófa egészségügyi feladatok ellátásában, 
koordinálásában. 

6.4.3. A katasztrófavédelmi referens különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, 
szükségállapot, váratlan támadás, megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terror 
veszélyhelyzet), illetve egészségügyi válsághelyzetben, katasztrófahelyzetekben végzendő 
ágazati feladatokra való felkészülés tervezésével, szervezésével, módszertani támogatásával 
összefüggő tevékenységet végez. 

6.4.4. A katasztrófavédelmi referens szakmai koordinációt biztosít a Főosztály illetékességi 
területén működő járási hivatalok számára, illetve az egészségügyi ellátórendszer 
intézményei részére katasztrófavédelmi tevékenységük ellátása során. 

6.4.5. A Főosztály aktívan közreműködik a Fővárosi és Pest Megyei Védelmi Bizottság 
munkájában, a részére megállapított feladatok végrehajtásában és elvégzett tevékenységéről 
jelentést készít. 

6.5. Tuberculosis (a továbbiakban: TBC) megbetegedéssel kapcsolatos feladatai keretében 
elrendeli a nem kooperáló TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő elhelyezését. 

6.6. Adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel a BFKH adatvédelmi 
felelősével történő kapcsolattartásra, szoros együttműködésre, válaszlevelek, valamint a 
jelentések elkészítésére. 

6.7. A szakmai osztályok bevonásával elkészíti a Főosztály negyedéves panaszokra vonatkozó 
jelentését és megküldi az illetékes szervezeti egység részére.  

7. Népegészségügyi Döntés- felülvizsgálati Osztály által ellátott feladatok: 

7.1. Jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos feladatok a Hatósági és Koordinációs Osztály 
közreműködésével: 

7.1.1. Hivatali kapu munkanapokon történő folyamatos figyelemmel kísérése, intézkedés 
megtétele; 

7.1.2. Egyedi hatósági ügyben hozott döntések szakszerűségének (és jogszerűségének) 
vizsgálata az ügyfél kérelme (keresete) alapján, javaslatok megfogalmazása az Ákr. szerint saját 
hatáskörben alkalmazható jogorvoslatok érvényesítésére; 

7.1.3. Kereseti kérelem alapján a védirat szakmai megalapozása a keresetlevél tényállításaira és 
anyagi jogi megállapításaira az alkalmazott jog tekintetében; 

7.1.4. A keresetlevél és az ügy iratainak elektronikus úton történő továbbítása a Perképviseleti 
Osztálynak; 

7.1.5. Kapcsolattartás a Perképviseleti Osztállyal; 

7.1.6. Nyilvántartás vezetése a keresetlevelekről; 

7.1.7. Igény esetén részvétel a bírósági tárgyalásokon a perképviseletet ellátó kolléga mellett 
és a folyamatban lévő ügyekben szakmai segítség nyújtása. 
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7. 2. Elemző, értékelő tevékenység a Hatósági és Koordinációs Osztály közreműködésével: 

7.2.1. A Főosztály ügyeiben született jogerős bírósági döntések tapasztalatainak elemzése, 
javaslatok megfogalmazása az eredményes joggyakorlat érdekében; 

7.2.2. A Kormányhivatal ellenőrzési terve alapján, a főosztályvezető által meghatározott rendben 
és gyakorisággal az egyedi ügyek reprezentatív mintavétellel történő ellenőrzése a 
jogszabálysértések megelőzése, felderítése, egységes joggyakorlat kialakítása érdekében;  

7.2.3. A főosztályvezető által meghatározott időszakonként a hatósági feladatokat ellátó 
osztályok jogalkalmazó tevékenységének elemzése, javaslatok megfogalmazása, beleértve az 
ügyintézési határidő hatékony felhasználását, valamint az ügyféli jogok érvényesülésének 
garanciáit is. 

7.3. A Hatósági és Koordinációs Osztály közreműködésével felügyeleti eljárás lefolytatása 
(hivatalból, illetve bejelentés alapján) az Ákr. rendelkezéseinek megfelelően a kerületi/járási 
hivatalok népegészségügyi osztályainak hatósági döntései esetében. 

7.4. Egyedi ügyekben a Főosztály hatósági ügyintézői jogalkalmazói tevékenységének segítése 
jogértelmezéssel. 

7.5. Elektronikus kapcsolattartás elterjedése, zökkenőmentes alkalmazása érdekében 
együttműködés a szakrendszerek fejlesztőivel, alkalmazási nehézségek folyamatos jelzése. 

7.6. Adatszolgáltatás, időszakos tájékoztatás a kormánymegbízott, főigazgató és külső szervek 
felé. 

7.7. Egyéb döntés-felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok: 

7.7.1. Körlevelek, tájékoztató levelek készítése; 

7.7.2. Döntés-felülvizsgálatot érintő jogszabálytervezet véleményezése, jogszabály-módosító 
javaslat előkészítése; 

7.7.3. Döntés-felülvizsgálatot érintő jogszabályi változások figyelemmel kísérése és tájékoztatás 
adása; 

7.7.4. Osztály adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátása; 

7.7.5. Jogi segítségnyújtás a kerületi, járási hivatalok népegészségügyi osztályainak. 

7.8. Sugáregészségügyi szakterülettel kapcsolatos feladatok: 

7.8.1. Az ionizáló sugárzások egészségügyi alkalmazásainak sugáregészségügyi ellenőrzése a 
páciens védelme szempontjából.  

7.8.2. Az elektromágneses terek hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelmények ellenőrzése. 

7.8.3. Az elektromágneses sugárzásokra vonatkozó irányadó expozíciós határértékektől való 
eltérés engedélyezése. 

7.8.4. Az elektromágneses sugárzásokra vonatkozó kockázatértékelés jóváhagyása abban az 
esetben, ha a munkavállalókat érő expozíció eléri vagy meghaladja a beavatkozási szintek 
20%-át. 

7.8.5. A 0 Hz - 300 GHz közötti elektromos, mágneses és elektromágneses terektől várható 
lakossági expozíció mértékének, a vonatkoztatási határértékek betartásának ellenőrzése. 

7.8.6. A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelmények ellenőrzése. 

7.8.7.  A mesterséges optikai sugárzásokra vonatkozó kockázatértékelés jóváhagyása abban 
az esetben, ha a munkavállalókat érő expozíció meghaladja a határértékek 75 %-át. A 
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mesterséges optikai sugárzás kockázatértékelésének vizsgálata során műszeres méréssel 
igazolható a munkáltatók által megadott paraméterek (expozíció) helyessége. Ilyen irányú 
panaszok esetén előszűrés végezhető. 

7.9. Egyéb sugáregészségügyi szakmai feladatok: 

7.9.1. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, jogszabály által nem kötelező, vállalt feladatok 
teljesítése. 

7.9.2. A tevékenység során összegyűlt adatok feldolgozása, elemzése, eredmények és 
megfigyelések továbbítása az érintetteknek. 

7.9.3. Szükség esetén – különösen nukleáris veszélyhelyzetben, illetve nukleárisbaleset- 
elhárítási gyakorlaton – együttműködés a Laboratóriumi Osztály sugáregészségügyi 
laboratóriumával. 

 

 

8. Egészségügyi Igazgatási és Nyilvántartási Osztály által ellátott feladatok: 

8.1. Egészségügyi Igazgatási szakterület 

8.1.1. Közreműködik a Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály– 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működési engedélyét érintő – feladataiban. 

8.1.2. Közreműködik a működési nyilvántartásban nem szereplő, egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkező személyek részére történő, ideiglenes tevékenység végzésének 
engedélyezésében. 

8.1.3. Közreműködik a vonatkozó utasítások alapján a területi szakfelügyelők tevékenységének 
irányításában és koordinálásában az alábbiak szerint: 

a) az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről szóló EMMI rendelet szerint, 
valamint felkérésre a területi szakfelügyelők névjegyzékébe történő felvételhez javaslatot tesz 
és megküldi az országos tisztifőorvos részére, 

b) közreműködik a panaszügyek/közérdekű bejelentések kivizsgálásában, biztosítja a területi 
szakfelügyelőket a panaszügyek/közérdekű bejelentések kivizsgálásához, valamint működési 
engedélyezési ügyekhez kapcsolódóan: a területi szakfelügyelők eseti megbízási 
szerződéseit aláírásra előkészíti, kapcsolatot tart a felkért szakfelügyelőkkel és a felkérő 
járási hivataloktól érkező teljesítés-igazolásokat továbbítja a PGF, valamint a PMKH részére 
kifizetés céljából, 

c) közreműködik az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéhez kapcsolódó feladatok 
ellátásához szükséges eljárásrend kidolgozásában, 

d) közreműködik az eljárásrend országos tisztifőorvos részére véleményezés céljából történő 
megküldésében. 

8.1.4. Közreműködik az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai 
gyakorlat szakirányú jellegének elbírálásával kapcsolatos szakhatósági feladatokban. 

8.1.5. Budapest és Pest megye alapellátási ügyeleti rendjének változását nyomon követi és 
gondoskodik a Kormányhivatal honlapján történő megjelenítéséről.  

8.1.6. Az egészségügyi igazgatási szakterület a katasztrófavédelmi referenssel, a Főosztály 
Népegészségügyi Készenlétével együttműködve közreműködik az egészségügyi 
válsághelyzeti feladatok ellátásában, koordinálásában: 

a) különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, 
megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terrorveszélyhelyzet), illetve egészségügyi 
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válsághelyzetben, katasztrófahelyzetekben végzendő ágazati feladatokra való felkészülés 
tervezésével, szervezésével, módszertani támogatásával összefüggő tevékenységet végez 
(a jogszabályokban a Főosztály részére előírt feladatokat ellátja); a katasztrófavédelmi 
referens feladatai ellátásában az osztály közreműködik, amennyiben a tevékenysége 
egészségügyi igazgatási koordinációt igényel, 

b) az illetékességi területen működő járási hivataloknál, illetve az egészségügyi ellátórendszer 
intézményeinél folyó egészségügyi válsághelyzeti ellátással kapcsolatos tevékenységet 
összehangolja. 

8.1.7. Felügyeleti szervként ellátja a járási hivatalok egészségügyi igazgatási feladatainak 
összehangolását, koordinálását. 

8.1.8. Lakossági megkeresésre tájékoztatást ad az egészségügyi igazgatási szakterületet érintő 
kérdésekben. 

8.2. Nyilvántartási szakterület  

a) vezeti az egészségügyi szakértőkről szóló nyilvántartást, 

b) vezeti a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket, 

c) vezeti a szakfelügyelői eseti megbízási szerződésekkel kapcsolatos nyilvántartást, 

d) vezeti az egészségügyi igazgatási szakterületet érintő panaszok és közérdekű bejelentések 
nyilvántartását. 

8.3. Védőnői Szakfelügyelet 

8.3.1. Közreműködik a szolgálat nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és családvédelmi 
feladatainak irányításában, szervezésében, e szakterület tekintetében fővárosi és Pest 
megyei szakfelügyelőként és a fővárosi és megyei tisztifőorvos szaktanácsadójaként jogosult 
és köteles eljárni. 

8.3.2. Szakmailag irányítja és koordinálja a CSVSZ védőnők tevékenységét, valamint a kerületi, 
járási vezető védőnők (a továbbiakban együtt: járási vezető védőnő) szakfelügyeleti 
munkáját, esetenként részt vesz az ellenőrzésben. 

8.3.3. Szakmai felügyeletet gyakorol a járási vezető védőnők, a CSVSZ védőnők, valamint a 
főváros és Pest megye illetékességi területén működő szülészeti – nőgyógyászati, 
neonatológiai osztályt működtető egészségügyi Intézményekben dolgozó kórházi védőnők 
tevékenysége felett. 

8.3.4. Adatgyűjtést végez, nyilvántartást vezet a feladatellátással kapcsolatos országos 
adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében. 

8.3.5. Eljár a jogszabályok, szakmai szabályok, valamint a fővárosi és megyei tisztifőorvos által 
hatáskörébe utalt ügyekben és tevékenységéről rendszeresen beszámol a fővárosi és 
megyei tisztifőorvosnak. 

8.3.6. Irányítja a védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és fővárosi, Pest 
megyei szinten szervezi a szakmai követelmények érvényesítését. 

8.3.7. Kivizsgálja a közvetlen szakfelügyeleti tevékenységéhez tartozó járási vezető védőnői, 
CSVSZ védőnői és a kórházi védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszügyeket. 

8.3.8. Kapcsolatot tart a területén működő megelőző- gyógyító szolgálatok, intézmények 
szakmai vezetőivel és szakmai szervezetekkel. 

8.3.9. Szakmailag irányítja és koordinálja a járási hivatalok által működtetett CSVSZ védőnői 
tevékenységet, és szervezi az esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokat. Gondoskodik a 
CSVSZ működéséhez szükséges nyomtatványok biztosításáról. Fogadja a járási hivataloktól 
beérkező CSVSZ tanácsadására vonatkozó bejelentéseket, ennek megfelelően elvégzi a 
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szükséges módosításokat és gondoskodik a változás interneten történő megjelenítéséről. 
Gyűjti, összesíti a vezető védőnői, valamint a CSVSZ védőnői tevékenységgel kapcsolatos 
adatokat, továbbá értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat. 

8.3.10. Szakmai látogatást végez, és szakmai megbeszélésen vesz részt a védőnőket érintő 
témákban. 

8.3.11. Felkérésre szakmai véleményt ad a védőnői és a vezető védőnői szakterületet érintő 
előterjesztésekre, szakmai anyagokra, valamint a védőnői egészségügyi szolgáltatások 
hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban és részt vesz az engedélyezett védőnői 
szolgáltatások jogszabályban előírt ellenőrzésében. 

8.3.12. Felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli, népegészségügyi feladatok, 
projektek, egészségfejlesztési programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában és 
értékelésében. 

8.3.13. Közegészségügyi és/vagy járványügyi intézkedést igénylő helyzet, illetve körülmény 
észlelése esetén haladéktalanul (telefonon), majd írásban értesíti az osztály vezetőjét. 

8.3.14. Illetékességi és kompetencia körében szakmai iránymutatás adásával és koordinálással 
közreműködik a kerületi/járási védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok 
szervezésében, megvalósításában, felügyeletében, értékelésében és helyettesítéssel történő 
ellátásában. 

8.3.15. Közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében, valamint a 
minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás minőségének követése és értékelése 
céljából. 

8.3.16. Segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 
megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok és szakmai szabályok 
érvényesülését. 

8.3.17. Megkeresésre szervezi az egészségügyi képzést végző egyetemek védőnő szakos 
hallgatóinak gyakorlati képzését a járási vezető védőnők közreműködésével. 

8.3.18. Együttműködik és kapcsolatot tart a védőnői szakterület kapcsolatrendszerének 
szereplőivel. 

8.3.19. Képviseli a védőnői szakmát illetékességi körében. 

8.4. Ápolási Szakfelügyelet 

8.4.1. Közreműködik a gyógyító-megelőző szolgálatok, bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó 
szociális intézmények, valamint az ápolási szakterületen működő egészségügyi vállalkozások 
működési engedélyezési eljárásában az ápolási tevékenységre vonatkozó ellenőrzésében, 
intézkedések kezdeményezésében. 

8.4.2. Közreműködik a járási szakfelügyelő ápolók munkájának irányításában. 

8.4.3. Egészségfejlesztési tevékenység keretében összehangolja, szervezi és segíti 
szakterülete dolgozóit a gyógyító-megelőző munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló 
programok kidolgozásában, lebonyolításában. 

8.4.4. Kapcsolatot tart a területén működő gyógyító-megelőző szolgálatok, szociális 
intézmények ápolásszakmai vezetőivel, kamarai és szakmai szervezetekkel. 

8.4.5. Eljár a jogszabályok, valamint a fővárosi és megyei tisztifőorvos által hatáskörébe utalt 
ügyekben és tevékenységéről rendszeresen beszámol a fővárosi és megyei tisztifőorvosnak. 

8.4.6. Közreműködik az ápolói szakfelügyelettel kapcsolatos feladatok irányításában, elősegíti, 
és fővárosi, Pest megyei szinten szervezi a szakmai követelmények érvényesítését. 

8.4.7. Szakmai tevékenysége körében 
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a) gondoskodik az egészségügyi ellátórendszer ápolásszakmai fejlesztéséről, egységes cél és 
szemléletrendszer kialakításáról a szakdolgozók körében, 

b) az előző évek tapasztalatai alapján, az egységes jegyzőkönyvek szerint a protokolloknak 
megfelelően szakfelügyeleti vizsgálatokat végez, 

c) a járási szakfelügyelő ápolók feladatainak megfelelő szakmai színvonalon történő végzése 
érdekében gondoskodik a foglalkoztatottak szakmai ismereteinek bővítéséről, figyelembe 
véve a Népegészségügyi Főosztály lehetőségeit, valamint az elvégzendő munkát, 

d) felkérés alapján végzett, az egészségügy hatáskörébe tartozó, szakdolgozókat érintő oktatási 
programokban részt vesz, javaslatot tesz, szakmai véleményt ad. 

8.4.8. Szakértői tevékenység keretében 

a) felkérés alapján végzett egyéb szakértői tevékenységet végez. 

8.4.9. Egyéb ellátott tevékenységek 

a) vezetői utasításra tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatást végez. 

9. Nemfertőző Betegségek Osztálya által ellátott feladatok: 

9.1. Nemfertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos általános feladatok 

Közreműködik a lakosság egészségének megtartására és a betegségek megelőzésére, korai 
felismerésére irányuló népegészségügyi munka irányításában, szervezésében és 
összehangolásában, ennek érdekében együttműködik a döntéshozókkal, a gyógyító-megelőző 
hálózattal, a Védőnői és az Ápolási Szakfelügyelettel. 

9.2. Nemfertőző betegségek epidemiológiájával kapcsolatos feladatok 

9.2.1. Közreműködik a lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló 
tényezőknek egybevetett elemzésében. 

9.2.2. Szakmai háttér-dokumentációkat készít a központi és a területi hálózat szakemberei 
részére az egészségmegőrzéssel, a szervezett szűrésekkel kapcsolatos stratégiák, 
cselekvési tervek elkészítéséhez. 

9.2.3. Közreműködik a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába történő 
adatszolgáltatás felügyeletében, tájékoztatást, módszertani útmutatást nyújt az 
adatszolgáltató orvosoknak, önkormányzati intézmények prevenciós szakembereinek. 

9.2.4. Közreműködik a halottvizsgálati bizonyítványok kitöltésével, a kitöltés minőségének 
javításával vagy javíttatásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 

9.3. Egészségfejlesztési feladatok 

9.3.1. A halálozási és megbetegedési mutatók elemzése alapján a betegségek megelőzése és 
a születéskor, illetve adott életkorban még várható élettartam növelése érdekében prevenciós 
célú egészségfejlesztési tevékenységet végez. 

9.3.2. A „halálozást döntően befolyásoló" betegségek közös kockázati tényezőinek 
befolyásolását szolgáló lakossági egészségkommunikációs programokat és módszereket, 
módszertani segédleteket dolgoz ki az egészségkommunikáció aktuális módszereit és 
lehetőségeit felhasználva. 

9.3.3. Egészségkommunikációt folytat az öntevékeny egészségmegőrző magatartás kialakítása 
érdekében különböző lakossági célcsoportok (óvodás, iskolás, felnőtt és idős korosztály) 
számára és különböző színtereken (oktatási intézmények, munkahelyek, időskorúak 
gondozási központjai, bevásárlóközpontok). 

9.3.4. Széles körű együttműködést alakít ki az egészségkommunikációs üzenetek jobb 
megfogalmazása és célba juttatása érdekében (országos szakmai intézetek, járási hivatalok, 
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egészség- és oktatásügy, civil szervezetek). 

9.4. Szűrési koordinációs feladatok 

9.4.1. Előírásszerűen és folyamatosan működteti a szervezett szűrőtevékenységeket; ennek 
érdekében munkakapcsolatot létesít és tart fenn a szervezett szűrővizsgálatokban az 
egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein részt vevő egészségügyi intézményekkel és 
szakmai csoportokkal, beleértve a céllakosság motiválásában és a betegkövetésben 
szerepet játszó háziorvosi szolgálatot, a szűrőegységek felelős szakmai vezetőit (meghívási 
menetrend tervezése, készítése, speciális helyi/települési kezdeményezések támogatása 
stb.). 

9.4.2. Az optimális lakossági részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a 
helyi közvélemény formálására alkalmas médiával, intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal, valamint lehetőségeket keres a lakosság közvetlen 
motiválására. 

10. Közegészségügyi Osztály 1. és 2. által ellátott feladatok: 

10.1. Szakmai feladatok 

10.1.1.  A főváros és Pest megye területére kiterjedően vizsgálja a makro- és mikrokörnyezetből 
az emberek egészségét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló biológiai, fizikai és kémiai 
tényezők mindenkori állapotát, és az abban bekövetkezett változásokat (lakosság 
egészségére káros hatások), a környezetben bekövetkezett változásokat és feltárja a 
lakosságot érő ártalmak okait. 

10.1.2. Közreműködik a kedvezőtlen környezeti változások és ártalmak megelőzésében, a 
meglévő ártalmak csökkentésében és megszüntetésében, ennek érdekében: 

a) kezdeményezi az emberi szervezettel közvetlenül vagy közvetetten érintkezésbe kerülő 
környezeti tényezők vizsgálatát, 

b) különös figyelmet fordít az egészségkárosodások kialakulásának megelőzésére, valamint az 
egyének, a közösségek és utódnemzedékek zavartalan fejlődését biztosító környezeti 
feltételek megteremtésére, 

c) javaslatot tesz, illetve intézkedést kezdeményez a közegészségügyi követelmények 
érvényesítése, valamint a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló felvilágosító 
tevékenység területén, 

d) ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat. 

11. Közegészségügyi Osztály 1. által ellátott feladatok: 

11.1.1. Környezet- és településegészségügyi szakterület  

11.1.2. Közreműködik az alábbiak vizsgálatában és felügyeletében: 

a) a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata, 
vízbázisok védelme során a közegészségügyi előírások teljesülése, 

b) a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 
követelményeinek megfelelő állapota, ennek részeként az ivóvízellátás, a csatornázás, a 
légszennyezettségi állapot, továbbá – jogszabályban foglalt hatáskör alapján – a 
szennyvízkezelés és elhelyezés, a hulladékok kezelése és elhelyezése, 

c) a környezet egészségkárosító hatása, a megelőzés lehetőségeinek feltárása. 

11.1.3. Hatósági ellenőrzéseket végez, illetve részt vesz hatósági ellenőrzésben az ivóvíz és 
fürdővíz minőségének fenntartása érdekében, szükség esetén megteszi a hatósági 
intézkedéseket, vagy intézkedést kezdeményez. 
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11.1.4. Laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a 
természetes és medencés közfürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek vizsgálatára; 

11.1.5. Értékeli a laboratóriumi eredményeket. 

11.1.6. Szükség esetén az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről 
tájékoztatja a járási hivatalokat, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat. 

11.1.7. Közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében a Kormányhivatal 
jogszabályokban rögzített hatáskörében intézkedést kezdeményez; 

11.1.8. Szükség esetén az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető körülményekről 
tájékoztatja a lakosságot. 

11.1.9. Fogadja a szolgáltatók által a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően 
rendelkezésre bocsátott ivóvíz-minőségi önellenőrző vizsgálatok adatait, és ezeket, valamint 
a hatósági vizsgálatok adatait az előírt rendszerességgel rögzíti, továbbítja – a jogszabályban 
foglaltak szerint – az erre a célra kialakított informatikai rendszerbe. 

11.1.10. Közreműködik a dohányzással, dohánytermékekkel kapcsolatos feladatok 
ellátásában, ezen belül:  

a) a dohányzással, dohánytermékekkel kapcsolatosan a járási hivatalok által elvégzett 
ellenőrzésekről, intézkedésekről összesítő jelentés készítése, 

b) a beérkezett panaszbejelentések áttétele az illetékes járási hivatalhoz, illetve az intézkedésre 
jogosult hatóságnak, 

c) felkérésre akcióellenőrzésben való részvétel, 

d) szakmai segítségnyújtás a járási hivatalok részére dohányzással kapcsolatosan felmerülő 
tisztázatlan kérdések esetén. 

11.1.11. Közreműködik az NNK utasítására indult felmérések, témavizsgálatok 
irányításában, szervezésében és értékelésében; 

11.1.12. Javaslatot tesz az országos jellegű ügyek felterjesztésére az NNK részére. 

11.1.13. Az NNK átiratai, állásfoglalásai alapján javaslatot tesz körlevelek kiadására a 
járási hivatalok részére az ügyek azonos megítélése céljából. 

11.1.14. Hatáskörének megfelelően, elsőfokú tevékenység keretében, a Közegészségügyi 
Osztály 1. feladata az alábbiak elvégzése: 

a) a közüzemi ivóvíz szolgáltatást végző üzemeltetők nyilvántartott telephelyeinek 
közegészségügyi ellenőrzése, különös tekintettel a szolgáltatott ivóvíz minőségére, valamint 
az ivóvízbiztonsági tervben foglaltakra, valamint a kijelölt mintavételi helyekre; az ivóvíz 
minőségével kapcsolatos fogyasztói bejelentések kivizsgálása, 

b) a közüzemi ivóvíz szolgáltatók éves vízvizsgálati programjának jóváhagyása, a vízmintavételi 
helyek, valamint a vízkezelésre vonatkozó vízvizsgálati terv jóváhagyása, 

c) ivóvízellátó rendszerek ivóvízbiztonsági tervének jóváhagyása, időszakos felülvizsgálata, 

d) a közüzemi ivóvíz szolgáltatók által, negyedévi rendszerességgel az erre a célra kialakított 
informatikai rendszerbe feltöltött önellenőrző vízminőségi vizsgálati eredmények felügyelete, 

e) az ivóvíz minőségének figyelemmel kísérése, a hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok 
lebonyolításához éves ütemterv elkészítése a Laboratóriumi Osztály számára, 

f) a vízjogi engedélyezési eljárásokban, a vízbázisok védelmét szolgáló védőterület, védősáv 
kijelölésére irányuló eljárásokban, valamint egyedi vizsgálati eljárás során szakhatósági 
állásfoglalás adása, 
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g) az ivóvízminőség mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló alternatív vizsgálati módszer 
alkalmazásának engedélyezése (országos hatáskörben), 

h) veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokban 
szakkérdések vizsgálata, 

i) környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban szakkérdések vizsgálata, 

j) egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálati eljárásában a környezeti vizsgálati 
dokumentáció véleményezése, 

k) területrendezési hatósági eljárásokban szakkérdés vizsgálata, 

l) településrendezési eszközök véleményezése, 

m) jogszabályi felhatalmazás alapján kiemelt építésügyi engedélyezési eljárásban való 
közreműködés, 

n) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról összesítő jelentés 
készítése. 

11.1.15. Legionellával kapcsolatos másodfokú feladatok ellátása. 

11.1.16. Természetes gyógytényező kitermelésének közegészségügyi követelményeiről 
szakvélemény kiadása és a szükséges helyszíni szemlék megtartása. 

11.1.17. Hatáskörbe tartozó, megkeresésre végzett hatósági ellenőrzés, illetve a saját 
hatáskörében végzett ellenőrzés. 

11.1.18. Nemzeti szabványtól eltérő laboratóriumi vizsgálómódszer alkalmazásának 
engedélyezése medencés fürdővíz vizsgálatoknál. 

11.1.19. Jogszabálytól eltérő laboratóriumi vizsgálómódszer alkalmazásának fürdővíz 
vizsgálatoknál történő engedélyezése és az engedély közzététele. 

11.1.20. Laboratórium feljogosítása természetes fürdővíz mintavételezésére és a 
vízminőség ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok elvégzésére és a feljogosított laboratóriumok 
listájának közzététele. 

11.1.21. Laboratórium feljogosítása medencés közfürdők vizének vízminőség-
ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok elvégzésére. 

11.1.22. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez 
szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzésének engedélyezése. 

11.1.23. Természetes fürdővizek esetében fürdővíz kijelölési, valamint fürdővíz használati 
engedélyezési eljárás lefolytatása. 

11.1.24. Természetes fürdővíz profiljának megállapítása. 

11.1.25. A környezet-és településegészségügyi szakterület foglalkoztatottainak részletes 
feladatait az írásbeli feladatszabás tartalmazza. 

11.2. Gyógytényezők szakterület 

11.2.1. Gyógyhelyekkel kapcsolatos feladatok (országos illetékességgel): 

a) gyógyhellyé nyilvánítás, valamint az engedélynek való megfelelés ellenőrzése, 

b) gyógyhelyet érintő terület- és településrendezési terv véleményezése. 

11.2.2. Gyógyfürdőkkel, klímagyógyintézetekkel kapcsolatos feladatok (országos 
illetékességgel): 

Gyógyfürdő, klímagyógyintézet megnevezés használatának engedélyezése, egészségügyi 
szakmai-tervezési programjának és a gyógyászati részleg kivitelezési tervének véleményezése, 
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valamint elnevezésére vonatkozó engedélynek való megfelelés ellenőrzése. 

11.2.3. Elismert ásványvizekkel, gyógyvizekkel, gyógyiszapokkal és egyéb természetes 
gyógytényezőkkel kapcsolatos feladatok (országos illetékességgel): 

a) elnevezés engedélyezése, 

b) belső felhasználású gyógyvíz helyben történő palackozásának kötelezettsége alóli felmentés, 

c) természetes gyógyiszap és természetes ásványi anyagok felhasználásával készült 
gyógyiszap esetén gyógyászati célra, gyógyhatásra utalás engedélyezése, 

d) gyógyiszap elnevezés használatára vonatkozó engedélynek való megfelelés ellenőrzése, 
meghatározott terület éghajlat, barlangi klíma, valamint talajból nyert más természetes anyag 
esetén gyógyászati célra, gyógyhatásra utalás engedélyezése, 

e) elismert természetes ásványvíz, illetőleg gyógyvíz elnevezés használatára vonatkozó 
engedélynek való megfelelés ellenőrzése, 

f) belsőleg történő felhasználásra alkalmas gyógyvíz palackozásának és forgalomba 
hozatalának engedélyezése, 

g) egyéb természetes gyógytényező gyógyászati célra – természetes gyógyhatásra utalással 
történő – felhasználásának engedélyezése, valamint felhasználására vonatkozó engedélynek 
való megfelelés ellenőrzése, 

h) természetes gyógytényező gyógyhatására vonatkozó orvosi megfigyelések értékelésének 
elbírálása. 

11.2.4. Külföldről származó palackozott gyógyvíz hazai forgalomba hozatalának engedélyezése 
(országos illetékességgel). 

11.2.5. Vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alóli felmentés adása. 

11.2.6. Gyógytényező szakterület foglalkoztatottainak részletes feladatait az írásbeli 
feladatszabás tartalmazza. 

11.3. Gyermek- és ifjúságegészségügyi szakterület 

11.3.1. Közegészségügyi ellenőrzés másodfokú eljárásban, rendkívüli esemény során, továbbá 
felügyeleti ellenőrzés panaszbejelentés kapcsán;  

11.3.2. Szakmai vélemény adása a járási hivatalok megkeresésére a szakterületet érintő 
kérdésekben szakterületi munkatársak munkájának támogatása céljából, azon kérdésekben 
is, ahol joghézag vagy jogi anomália áll fenn; 

11.3.3. Felügyeli, vizsgálja a gyermekek és ifjak elhelyezésére, gondozására, nevelésére, 
oktatására szolgáló intézmények közegészségügyi viszonyait; 

11.3.4. A vizsgálati eredmények birtokában elemzi a bölcsődei, óvodai, iskolai negatív környezeti 
tényezők közvetlen hatását a gyermekek és ifjak egészségére, testi és szellemi fejlődésére; 

11.3.5. A gyermek- és ifjúságegészségügyi szakterület foglalkoztatottainak részletes feladatait az 
írásbeli feladatszabás tartalmazza. 

12. Közegészségügyi Osztály 2. által ellátott feladatok: 

12.1. Kémiai biztonsági szakterület 

12.1.1. Szakmailag összehangolja a járási hivatalok kémiai biztonsággal kapcsolatos 
feladatainak végrehajtását, a veszélyes anyagokkal/keverékekkel kapcsolatos tevékenységre 
vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzését. 

12.1.2. Végzi a kémiai biztonság végrehajtását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését. 
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12.1.3. Vizsgálja és felügyeli a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek bejelentésének, 
regisztrációjának meglétét, engedélyezését, gyártását, importját, csomagolását, címkézését, 
tárolását, szállítását, ezek forgalomba hozatalát, felhasználását és a biztonsági információk 
továbbítását a szállítói láncban. 

12.1.4. Koordinálja a mintavételezéssel és laboratóriumi vizsgálattal egybekötött munkatervi 
feladatokat. Közreműködik az engedély nélküli, lejárt engedélyű biocid termékek forgalomból 
történő kivonása érdekében, illetve a lakossági forgalomba nem hozható veszélyes 
anyagok/keverékek kitiltása érdekében. 

12.1.5. Adatgyűjtési és nyilvántartási feladatkörében nyilvántartja az elsőfokú hatóság kémiai 
biztonsági tárgyú, véglegessé vált döntéseit. 

12.1.6. Veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel összefüggő rendkívüli események 
kivizsgálásában szükség szerint részt vesz.  

12.1.7. Közreműködik és összehangolja az Európai Vegyianyag Ügynökség Fóruma által 
kezdeményezett Uniós szintű végrehajtási projekteket. Szükség szerint részt vesz a 
veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel összefüggő rendkívüli események 
kivizsgálásában. 

12.1.8. A katasztrófavédelmi hatóság felkérésére közreműködik a társhatóságokkal közösen 
lefolytatott komplex iparbiztonsági ellenőrzéseken.  

12.1.9. Részt vesz a kémiai biztonságot érintő egészségfejlesztési programokban, illetve ilyen 
programok, javaslatok előkészítésében és kidolgozásában. 

12.1.10. Figyelemmel kíséri a kémiai biztonsággal kapcsolatos hazai és Uniós jogszabályi 
változásokat és kutatási eredményeket. Nyomon követi a nem élelmiszer jellegű veszélyes 
termékek európai riasztási rendszerét (RAPEX) és szükségesetén koordinálja ezen termékek 
piacról történő kiszűrését.  

12.1.11. Katasztrófavédelmi hatóság felkérésére részt vesz a súlyos ipari balesetek elleni 
védekezés céljából összeállított külső védelmi tervek véleményezésében. Negyedéves, éves 
rendszerességgel összesítő jelentést készít az elsőfokú hatóság által lefolytatott kémiai 
biztonsági hatósági tevékenységről. 

12.2. Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi szakterület 

11.2.1.Kozmetikum szakterület 

11.2.1. Ellátja a kozmetikai készítményekkel kapcsolatos, munkatervben meghatározott 
laboratóriumi vizsgálatok szervezését, az elsőfokú hatóság szakmai koordinálását, különös 
tekintettel 

a) a hazai kozmetikumot előállító gyártóhelyekre, 
b)  a kereskedelmi forgalomban lévő, valamint a web áruházak által forgalmazott kozmetikai 

termékekre,  
c) a szolgáltatásokban felhasznált kozmetikai termékekre vonatkozóan. 

11.2.2. Összesítő jelentést készít fél éves, éves rendszerességgel az elsőfokú hatóság által 
végzett uniós és hazai rendeleti előírások ellenőrzéseiről. Az ellenőrzések kiterjednek a 
kozmetikai termékek összetételének, jelölésének, a feltüntetett egészségre vonatkozó 
állításoknak a vizsgálatára. 

11.2.2.1. Folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai (NNK) és nemzetközi adatbázisokat CosIng, 
CPNP). 

11.2.2.2. Szakmai segítséget nyújt, a szakterületet érintő jogi kérdések, illetve a felmerülő 
eljárásjogi problémák megoldásában. 

11.2.3. Élelmezés-egészségügyi szakterület 
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11.2.3.1. Illetékességi területén a következő élelmiszer csoportok népegészségügyi 
piacfelügyeletének munkaterv és hatósági ellenőrzési terv szerinti szervezését, koordinálását 
végzi, jelentéseket készít. Az ellenőrzések kiterjednek a termékek összetételének, jelölésének, a 
feltüntetett egészségre vonatkozó állításoknak a vizsgálatára, valamint az interneten történő 
kereskedésre: 

a) étrend-kiegészítők 

b) speciális élelmiszerek (anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, speciális 
gyógyászati célra szánt élelmiszerek, csecsemő és kisgyermekek számára készült 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett 
energiatartalmú étrendben felhasználásra szolgáló élelmiszerek)  

c) valamint a vitaminokkal, ásványi anyagokkal és egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek. 

11.2.3.2. Folyamatosan figyelemmel kíséri a fenti termékekre vonatkozó hazai és nemzetközi 
adatbázisokat (OGYÉI, EFSA), szakmai tanácsadást végez az elsőfokú népegészségügyi 
hatóságok részére. 

11.2.4.Táplálkozás-egészségügyi szakterületen 

11.2.4.1.Vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára 
vonatkozóan. 

Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, kiemelten az egészségügyi, oktatási-nevelési, 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben tápanyagszámítással és biokémiai 
elemzéssel. 

11.2.4.2.Vizsgálja a fekvőbeteg-gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést, a 
diétákat és a szondatáplálást is beleértve.  

11.2.5. Élelmiszer eredetű megbetegedések területén 

11.2.5.1. Élelmiszerre visszavezethető esemény kivizsgálását szakmailag irányítja, koordinálja és 
indokolt esetben a helyszíni kivizsgálásban is részt vesz. 

11.2.5.2. A tömeges, vagy súlyos lefolyású esetek vizsgálatának lényeges eredményeiről 
folyamatosan tájékoztatja az országos tisztifőorvost. 

11.2.5.3. A bejelentett élelmiszer eredetű eseményekről nyilvántartást vezet, és havi jelentést 
készít a szakmai felettes felé. 

11.2.5.4. Vizsgálja a bejelentett fertőző betegségek esetleges élelmiszer eredetét. 

13. Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály által ellátott 
feladatok: 

13.1. Járványügyi szakterület 

13.1.1. Eljár a nagy járványügyi jelentőséggel bíró, vagy több járási hivatalt érintő panaszok, 
közérdekű bejelentések ügyében. 

13.1.2. Irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 
hordozókkal kapcsolatos tevékenységet. 

13.1.3. Folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, 
vagy a járvány fennállását, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket a Főváros és Pest 
megye egész területére, vagy egy részére. 

13.1.4. Megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a 
Főváros és Pest megye lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti. 

13.1.5. A jogszabály-értelmezésekkel és az országosan egységes eljárásrenddel kapcsolatos 
kérdéseket felterjeszti az NNK részére. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 10. számú melléklete 

19 

13.1.6. Az illetékességi területen a gyakorlati járványügyi munkával kapcsolatban egységes 
eljárásrendre vonatkozó javaslatot ad ki. 

13.1.7. Egyes különös jelentőséggel bíró fertőző betegségek előfordulása esetén helyszíni 
járványügyi vizsgálatokat végez, és felügyeli a járási hivatalok fertőző betegekkel kapcsolatos 
tevékenységét. 

13.1.8. Az OSZIR rendszeren keresztül felügyeli a járványügyi tevékenységhez szükséges 
járványügyi dokumentációkat és nyilvántartásokat. 

13.1.9. Ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 
érdekében szükséges feladatokat. 

13.1.10. Engedélyezi a fertőző betegek közforgalmú járművel történő csoportos szállítását. 

13.1.11. Figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését rendeli el bizonyos betegségek esetén. 

13.1.12. A fővárosi és megyei tisztifőorvos felkérésére tájékoztatja a lakosságot az aktuális 
járványügyi helyzetről és teendőkről a kommunikációs szabályzatnak megfelelően. 

13.1.13. Közreműködik az élelmiszerek és víz fogyasztásával összefüggésben fellépő fertőzések 
kivizsgálásában, a terjedési út felderítésében a társosztályokkal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatallal együttműködve. 

13.1.14. Koordinálja, felügyeli a járási hivatalok lyssa-fertőzésre gyanús sérülésekkel 
kapcsolatos tevékenységét, szakmai konzultációs lehetőséget biztosít az esetek 
vizsgálatához a járási hivatalok, az ellátó orvosok, valamint a sérültek részére. A 
veszettségre gyanús sérülést követően a Főosztályon személyesen jelentkező sérültek 
esetén megteszi a Módszertani Levél (a továbbiakban: ML) által előírt intézkedéseket, és 
erről értesíti a sérült lakhelye szerint területileg illetékes járási hivatalt. 

13.1.15. Koordinálja az NNK utasítására indult, szakterületét érintő felméréseket. 

13.1.16. Járványokkal kapcsolatban 

a) fogadja a más népegészségügyi főosztályoktól, országos hatáskörű hivataloktól érkezett 
fertőző megbetegedések halmozódására vonatkozó bejelentéseket, szervezi a szükségessé 
váló kivizsgálást, 

b) a járványok kivizsgálása során, szükség esetén segítséget nyújt a járási hivataloknak, 
kérdőíveket szerkeszt, a betegek és kontaktszemélyek telefonos kikérdezését végzi. Szervezi 
a járványok kapcsán szükséges mintavételezést. A papíron vagy elektronikusan beérkező 
járványos megbetegedésekkel kapcsolatos kitöltött kérdőívek elektronikus rögzítésében részt 
vesz, feldolgozza és elvégzi a statisztikai elemzéseket, 

c) nagy jelentőséggel bíró járványok, fertőző betegségek esetén rendszeres kapcsolatot tart az 
országos hatáskörű szervekkel, és a megyei szintű társhivatalokkal. Az NNK által kiadott 
eljárásrend szerint járvány esetén előzetes, időszakos és zárójelentést küld az NNK 
Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály (a továbbiakban: JIF), valamint a Kormányhivatal, 
és Pest megyei járvány esetén a PMKH részére, 

d) középfokú oktatási intézmények, szakmunkás tanuló intézetek, egyéb oktatási intézetek stb. 
működésének korlátozását, vagy bezárását, továbbá helyközi személyforgalom, vagy 
személy szállításának korlátozását rendeli el, 

e) az influenzaszerű megbetegedések trendjének monitorozása, az influenzavírusok 
megjelenésének és elterjedtségének nyomon követése érdekében influenza surveillance 
működtetését rendeli el, és folyamatosan koordinálja, felügyeli annak megfelelő működését; 

13.1.17. Oltásokkal kapcsolatban 

a) az életkorhoz kötött kötelező oltóanyagok biztosítása érdekében a járási hivatalok számára 
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meghatározza a negyedéves rendelés menetét. Ellenőrzi a beérkezett igényeket, és szükség 
esetén korrekciót kezdeményez. Az OSZIR rendszerben jóváhagyja a járási hivatalok 
negyedéves oltóanyag igényléseit és a szükséges korrigálás után elektronikusan továbbítja a 
JIF részére, visszaigazolása alapján körlevélben értesíti a járási hivatalokat a kiszállításra 
kerülő oltóanyag mennyiségéről, típusáról és a szállítás várható időpontjáról, 

b) illetékességi területén szervezi az oltóanyagok igénylését, szétosztását, kiszállítását a járási 
hivatalokhoz, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 
elszámolást, 

c) az oltóanyag szállítással kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat, felvetéseket 
összesíti és írásban jelenti a JIF felé, 

d) megyei szintű oltóanyag tartalékot képez az előre nem tervezhető események alkalmával 
jelentkező szükséglet kielégítése, valamint a járási hivataloknál esetlegesen jelentkező hiány 
pótlása érdekében. A negyedévenkénti oltóanyag megrendelésével egyidejűleg – vagy 
szükség szerint soron kívül - történik a tartalék oltóanyag megrendelése. A tartalékkészlet 
mennyiségét, típusát, lejárati idejét, tárolási körülmények megfelelőségét folyamatosan 
ellenőrzi, és erről naprakész nyilvántartást vezet. A megyei tartalékkészletből való kiszállítás, 
az oltóanyag átcsoportosítása a járási hivatal igénylése alapján történik, 

e) az oltási segédanyagok (fecskendő, tű, nyomtatványok, ML, felvilágosító és szóróanyagok) 
rendszeres, illetve szükség szerinti igénylését, szétosztását, területre történő kijuttatását 
szervezi/végzi, 

f) segítséget nyújt a kötelező és a megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen 
igénybe vehető térítésmentes oltóanyagok tárolásában, amennyiben a hűtőkapacitás 
elégtelen a járási hivatalnál. Részt vesz az oltóanyagok logisztikájában, 

g) ellenőrzi a járási hivatal oltóanyag elszámolásának rendjét az OSZIR rendszerben, szükség 
esetén javaslatokat fogalmaz meg a pontosabb elszámolás érdekében, 

h) az illetékességi területen történt hűtőlánc-megszakadások esetén az eseményt felterjeszti az 
NNK-ba. Javaslatokat fogalmaz meg a további hűtőlánc problémák elkerülése érdekében. 
Saját készletéből pót-oltóanyagot biztosít a járási hivataloknak, szükség esetén pótrendelést 
kezdeményez, 

i) vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, átoltás ütemét, intézkedik az észlelt 
hiányosságok megszüntetése iránt. Folyamatosan ellenőrzi a számítógépes rendszerben 
rögzített oltási eredményeket, a talált hibákat visszajuttatja javításra, 

j) a védőoltások helyszínén alkalmanként ellenőrzi azok végrehajtását, valamint végzi a járási 
hivatalok védőoltásokkal kapcsolatos tevékenységének ellenőrzését, 

k) a bejelentett oltást követő nemkívánatos eseményeket kivizsgálja, szükség esetén szakértő 
személy együttműködését kéri. Az esetekről jelentéseit felterjeszti az NNK–ba, 

l) folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 
kapcsolatban. 

13.1.18. Kismamák Hepatitis B szűrésével kapcsolatban 

a) nyilvántartja a terhesek HbsAg szűrési eredményét és a pozitív esetekkel kapcsolatos 
oltásokat. Havonta ellenőrzi és igazolja a Fővárosban és Pest megyében állandó lakcímmel 
rendelkező lakosok járványügyi érdekből történt vizsgálatainak indokoltságát, 

b) a kórházak szülészeti osztályainak telefonon érkező igénylésére aktív, passzív hepatitis B 
elleni oltóanyagot biztosít a HBsAg pozitív kismamák újszülöttjeinek. Az NNK által megküldött 
lista alapján ellenőrzi, hogy indokolt-e az oltás. Az oltóanyagok felhasználásáról éves 
elszámolást küld a JIF részére, 
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c) a HBsAg pozitív kismamák esetén járványügyi vizsgálatot kezdeményez a lakóhely szerint 
illetékes járási hivatalnál. Az NNK laboratóriumából érkező második vérminta kéréseket 
továbbítja, 

d) az oltott csecsemők immunprofilaxisa eredményességének ellenőrzésére 15 hónapos korban 
szerológiai vizsgálatot kezdeményez. 

13.2. DDD szakterület 

13.2.1. Irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét. 

13.2.2. Kórházban, rendelőintézetben folyó fertőtlenítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült 
nehézségek vagy különleges feladatok megoldásában szakmai segítséget nyújt a kórházi 
(rendelőintézeti) higiénikusoknak. 

13.2.3. Nyilvántartja a fertőtlenítő szereket és ezekről - a beszámoló rendszerben foglalt előírás 
szerint - összesítő jelentést küld az NNK–nak. 

13.2.4. Szigorított zárófertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról. 

13.2.5. Figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó 
közegészségügyi ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket 
tesz azok megelőzésére, elhárítására, összehangolja, irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok 
ez irányú tevékenységét. 

13.2.6. Végzi a maláriát terjesztő szúnyogok irtását maláriás szúnyogok által terjesztett fertőző 
megbetegedésben szenvedő beteg környezetében. 

13.2.7. A járási hivatalok megkeresésére ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, egyéni 
vagy társas vállalkozásokat, illetve egészségügyi kártevőirtást végző egyéb képesített 
személyeket. Az egészségügyi kártevőirtás szakmai ellenőrzését szükség esetén a kémiai 
biztonsági szakterület munkatársával közösen látja el. 

13.2.8. Ellátja a járási hivatalok által kötelezően elrendelt rágcsáló és/vagy rovar-mentesítési 
akció, majd az azt követő fenntartási tevékenység szakmai felügyeletét. 

13.2.9. Rendszeresen ellenőrzi a járványügyi szempontból, különösen a fej- és ruhatetvesség 
szempontjából kiemelten veszélyeztetett közösségeket, és az ellenőrzésekről nyilvántartást 
vezet. Fertőzöttség esetén szükség szerint intézkedik annak felszámolásáról. 

13.2.10. Ellenőrzi a Kormányhivatal illetékességi területén a légi úton történő szúnyogirtás 
végrehajtását, és az engedélyekben foglaltak betartását. Légi szúnyogirtásról kiadott 
határozatok, illetve a kivitelezőtől érkező bejelentések nyilvántartását végzi. 

13.2.11. Telefonon, személyesen vagy írásban történő megkeresés esetén tájékoztatja a 
lakosságot rovar,- rágcsáló előfordulás esetén szükséges eljárásról, illetve fertőtlenítéssel 
kapcsolatos teendőkről. 

13.2.12. Megrendelés esetén, térítés ellenében területfertőtlenítési, preventív célból végzett 
fertőtlenítési, HDH gépi fertőtlenítési, gépkocsi fertőtlenítési feladatokat végez. 

13.3. Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltséggel összefüggő feladatok 

13.3.1. Feladata a közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és hatósági feladatok 
ellátása a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a 
nemzetközi repülőtér vonatkozásában. 

13.3.2. Ellátja a közegészségügyi (település- és környezet-egészségügyi, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi és az egészségügyi igazgatási 
feladatokat. 

13.3.3. A kirendeltségi szakterület folyamatos munkaidőben, pihenő-, és ünnepnapokon is 
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közegészségügyi és járványügyi felügyeletet biztosít illetékességi területén, amely a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre és a hozzá tartozó létesítményekre, valamint 
a nemzetközi áru vagy személyforgalmat lebonyolító kikötőkre és a hozzájuk tartozó 
létesítményekre terjed ki. 

13.3.4. A Budapest Airport Zrt. Repülőtéri Kényszerhelyzeti terve, illetve a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér Közegészségügyi Veszélyhelyzeti terve és a Főosztály által 
jóváhagyott Egészségügyi válsághelyzet kezelési terv melléklete – a Nemzetközi Repülőtéri 
és Hajózási Kirendeltségi egységének, a NER és határokon átnyúló egészségügyi 
válsághelyzetek kezelésének terve – alapján részt vesz a repülőtéri kényszerhelyzeti 
események felmérésében, lokalizálásában, felszámolásában az említett dokumentumok által 
meghatározott módon. 

13.3.5. A járványügyi megelőző feladatkörében ellenőrzi az egyes járványos betegségek 
megelőzése érdekében hozott nemzetközi előírások betartását. Figyelemmel kíséri a légi 
utasforgalom során a kórokozók eseti behurcolásának lehetőségét felvető eseményeket. A 
járványügyi tevékenység természetéből kifolyólag a repülőtéri kirendeltségi egység dolgozói 
24 órás folyamatos szolgálatot biztosítanak. 

13.3.6. A kirendeltségi szakterület járványügyi szempontból szorosan együttműködik a repülőtéri 
egészségügyi szolgáltatókkal. 

13.3.7. Közegészségügyi - járványügyi szempontból ellenőrzi az import emberi haj-, 
használtruha-, szőrmeáru szállítmányokat. 

13.3.8. Igény esetén közegészségügyi - járványügyi szempontból ellenőrzi a holttest – és 
urnaszállítást és a humán testrészeket, szöveteket tartalmazó szállítmányokat. 

13.3.9.  A hajóforgalmat vagy a hajózás működését befolyásoló azonnali intézkedésről, valamint 
a rendkívülinek bizonyuló eseményről tájékoztatja a hajózás üzemeltetőjét, közvetlen 
felettesét, szükség esetén a fővárosi és megyei, illetve az országos tisztifőorvost. 

13.4. A fentieken kívül a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító 
kikötő és a nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában ellátja a járási hivatal 
számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladatokat. 

13.5. Népegészségügyi Készenlét feladatai 

13.5.1. Az osztályvezető ellátja a fővárosi és Pest megyei készenléti koordinátori feladatokat. 
Biztosítja a Népegészségügyi Készenlét naprakész szakmai anyagokkal és humán,- valamint 
környezeti mintavételezéshez szükséges anyagokkal, eszközökkel való ellátását a szakmai 
osztályokon keresztül. 

13.5.2. A Népegészségügyi Készenlét munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon 
képes kell legyen a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadására, a 
szükséges intézkedések megtételére, a felettes szervek vezetőinek és ügyeletének 
tájékoztatására, továbbá az államigazgatási szervektől érkező sürgős közlések vételére, 
illetve az azokkal történő kommunikációra. 

13.5.3. Az NNK felkérésére munkaidőn túl az anthrax gyanús küldeményekkel kapcsolatos 
járványügyi kivizsgálásában való közreműködés. 

13.5.4. Fogadja a közérdekű lakossági bejelentéseket, azokat megválaszolja, intézi vagy az 
illetékesek felé továbbítja. 

14. Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás-egészségügyi Osztály által 
ellátott feladatok: 

14.1. Kórházhigiénés szakterület 

14.1.1. Folyamatosan figyelemmel kíséri a Főváros és Pest megye kórházi járványügyi helyzetét 
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(az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek alakulását). 

14.1.2. Értékeli az OSZIR kötelező jelentéseinek (VÁF, MRK, CDI) adatait, szükség esetén 
beavatkozik. 

14.1.3. Az NNK által kiadott útmutató szerint validálja az OSZIR surveillance adatait. 

14.1.4. Értékeli az OSZIR járványjelentéseit, elkészíti a nosocomialis járványok zárójelentéseit. 

14.1.5. Hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál 
halmozottan előforduló fertőzéseket, vagy a különös jelentőséggel bíró sporadikus 
nosocomialis fertőzéseket és nosocomialis fertőzést követő haláleseteket. A járványügyi 
kivizsgálást az intézményi kórházhigiénés, illetve infekciókontroll szolgálat munkatársaival 
közösen végzi. A járványok megelőzése, felszámolása érdekében megteszi a szükséges 
járványügyi intézkedéseket, felügyeli az intézkedések végrehajtását. 

14.1.6. Járvány vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez. 

14.1.7. Bizonyos rendszerességgel végzi a művese állomások ellenőrzését, illetve folyamatosan 
biztosítja az ott dializáltak hepatitis B oltóanyaggal való ellátását. 

14.1.8. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai felügyeletét 
a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint. 

14.1.9. Munkaterv szerint végzi az egészségügyi ellátás folyamatainak fertőzések kialakulása 
szempontjából történő elemzését, a kockázati tényezők meghatározását, a kockázatok 
minimalizálására irányuló fővárosi, Pest megyei, illetve országos szabályozás kialakítása, 
bevezetése érdekében. 

14.1.10. Végzi a fekvőbeteg-ellátó intézmények osztályainak, illetve részlegeinek higiénés 
ellenőrzését, ellenőrzi az ott működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok 
vizsgálatának eredményét, bevonva az intézmény kórházhigiénés szolgálatát. Együttműködik 
a fekvőbeteg ellátó intézmények kórházhigiénés, illetve infekciókontroll szolgálatával. 

14.1.11. Hatáskörében, illetékességi területén ellenőrzések során véleményezi a szolgáltató 
infekciókontroll tevékenységét szabályozó dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak 
végrehajtását, szakmai javaslatot tesz, illetve intézkedik a szükséges módosítások 
megtételére. 

14.1.12. Ellátja a Fővárosi és Pest Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság titkársági 
feladatait. 

14.1.13. A kórházhigiénés országos adatgyűjtési rendszerben elrendelt feladatokat végrehajtja. 

14.1.14. Felkészíti a Főváros és Pest megye egészségügyi intézményeit a szezonálisan 
előforduló fertőző betegségekre (pl. influenza, influenzaszerű megbetegedések), e 
feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelentéseket kér és jelent. 

14.1.15. Végzi a kórházi járványok epidemiológiai kivizsgálását. 

14.1.16. Hatósági ellenőrzéseket folytat a fertőzések megelőzése érdekében, szükség esetén 
végzésben vagy határozati úton intézkedik. 

14.1.17. Felmerülő szakmai kérdésekben szakvéleményt ad ki, szükség szerint szakfelügyelő, 
NNK bevonásával. 

14.1.18. A szakmai felettes szerv által elrendelt feladatokat végrehajtja. 

14.1.19. Gondoskodik heti jelentés összeállításáról az NNK részére a fekvőbeteg-ellátó 
intézetekben előforduló aktuális járványügyi eseményekről, illetve zárójelentést készít a 
lezajlott járványokról. 
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14.2. Nemzetközi Oltóhely 

14.2.1. Külföldi utazással kapcsolatos tanácsadást nyújt, és védőoltási tevékenységet végez. 

14.2.2. ANONIM HIV szűrővizsgálatokat, valamint HIV counselling tevékenységet végez. 

14.2.3. Részt vesz a fővárosi és Pest megyei lakcímű, menekült és menedékes státusszal 
rendelkező, külföldi állampolgárokkal kapcsolatos tevékenység ellátásában. 

14.2.4. Igény vagy járványveszély esetén elvégzi a szükséges védőoltásokat is (pl. munkakörhöz 
kapcsolódó kötelező védőoltások, influenza pandémia esetén kijelölt oltópont). 

14.2.5. Vérvételi rendelője biztosítja a mintavételt az OKI-ban végzett egyes laboratóriumi 
diagnosztikus vizsgálatokhoz. 

14.2.6. A felelősségre vonatkozó szabályozást, az egyes részletes feladatok meghatározását, a 
díjak megfizetési rendjét, az oltóanyag készletre vonatkozó előírásokat, az ügyfélfogadás, 
adminisztráció rendjét önálló utasítás, a Nemzetközi Oltóhely mindenkor hatályos működési 
rendje szabályozza. 

14.2.7. Biztosítja az oltásokkal kapcsolatos díjak bankkártyás (POS terminálos) befizetését, és a 
számlázás során felmerülő adminisztrációt. 

14.3. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

14.3.1. Foglalkozás-egészségügyi (jogszabályokban meghatározott munkaköri, felvétel előtti, 
időszakos, soron kívüli) alkalmassági vizsgálatokat végez. 

14.3.2. Munkahigiénés bejárások során közreműködik a munkahelyi veszélyforrások 
feltárásában, továbbá segíti az elsősegélynyújtók szakmai felkészítését. 

14.3.3. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvéleményt nyújt 
(jogszabályban meghatározott esetekben és módon). 

14.3.4. Ellátja a védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat. 

15. Laboratóriumi Osztály által ellátott feladatok: 

15.1. A Laboratóriumi Osztály az akkreditált mintavételeket, helyszíni és laboratóriumi 
vizsgálatokat az akkreditált státuszának megfelelő dokumentumok és szabályozók szerint 
végzi, a vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket ennek megfelelő módon és formátumban adja 
ki az esetlegesen nem akkreditált vizsgálatok megjelölésével. 

15.1.1. A Laboratóriumi Osztály rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi körvizsgálatokban 
a vizsgálatokban való jártasság igazolására, az ezzel kapcsolatos tevékenységet részletesen 
a Minőségirányítási Kézikönyv szabályozza. 

15.1.2. A járási hivatalok hatósági tevékenységét megalapozó laboratóriumi vizsgálatokat folytat. 
Tevékenységét a társosztályokkal, valamint a járási hivatalokkal szoros együttműködésben 
végzi. Vizsgálati programját az említett egységekkel közösen alakítja ki. Végzi az 
Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (a továbbiakban: ERMAH) 
program éves munkatervében szereplő feladatokat. 

15.1.3. A Laboratóriumi Osztály laboratóriumai munkakapcsolatban állnak a Közegészségügyi 
Osztály 1. Környezet-, és Település-egészségügyi szakterületével, és a Közegészségügyi 
Osztály 2. Élelmezés- és Táplálkozás-egészségügyi szakterületével, a Sugáregészségügyi 
szakterülettel, valamint a járási hivatalokkal. A Minőségpolitikai nyilatkozat értelmében a 
Főosztály szakmai osztályait és a járási hivatalokat azonosan ítéli meg, mint bármely más 
megrendelőt, azzal a fontos kitétellel, hogy az alapfeladat ellátását első helyre rangsorolva 
végzi; 

15.1.4. Évente jelentést készít az NNK részére. Az összesítést és az értékelést az NNK által 
megadott szempontok szerint készíti el; 
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15.1.5. Kémiai és Biológiai laboratóriumai külső megrendelőktől szerződés vagy egyszeri 
megbízás alapján vállalják vizsgálatok elvégzését, amelynek eredményéről vizsgálati 
jegyzőkönyvet, illetve vizsgálati jelentést adnak ki. 

15.1.6. A Laboratóriumi Osztályon belül akkreditált Kémiai és Biológiai laboratórium, valamint 
nem akkreditált Sugáregészségügyi Laboratórium működik. 

15.2. Biológiai laboratóriumon belül a Környezetbiológiai laboratóriumi részleg feladatai 

15.2.1. Bakteriológiai vizsgálatok ivóvíz (termelt, tárolt és vezetett ivóvíz), felszín alatti víz, 
felszíni víz, palackozott víz, ásványvíz, hemodializáló folyadék előállításához használt kezelt 
víz, fürdővíz (mesterséges és természetes fürdő), szennyvíz (nyers és tisztított szennyvíz), 
szennyvíziszap, talaj, hulladék minták esetében. 

15.2.2. Mikroszkópos biológiai vizsgálatok ivóvíz (termelt, tárolt és vezetett ivóvíz), felszín alatti 
víz, palackozott víz, ásványvíz, hemodializáló folyadékok előállításához használt kezelt víz és 
szennyvíz (nyers és tisztított szennyvíz) minták esetében. 

15.2.3. Minta-előkészítési eljárások ivóvíz (termelt, tárolt és vezetett ivóvíz), felszín alatti víz, 
felszíni víz, palackozott víz, ásványvíz, hemodializáló folyadék előállításához használt kezelt 
víz, fürdővíz (mesterséges és természetes fürdő), felszíni víz, szennyvíz (nyers és tisztított 
szennyvíz), szennyvíziszap, talaj, hulladék mikrobiológiai, ökotoxikológiai, fizikai és kémiai 
vizsgálatainak céljára. 

15.2.4. Ökotoxikológiai vizsgálatok ivóvíz (termelt, tárolt és vezetett ivóvíz), felszín alatti víz, 
palackozott víz, ásványvíz, felszíni víz (folyók, tavak), szennyvíz (nyers és tisztított 
szennyvíz) és szennyvíziszap, talaj, hulladék minták esetében. 

15.3. Biológiai laboratóriumon belül az Információs és mintavételi részleg feladatai 

15.3.1. Mintavételi és minta előkészítési eljárások ivóvíz (termelt, tárolt és vezetett ivóvíz), felszín 
alatti víz, felszíni víz, ásványvíz, hemodializáló folyadék előállításához használt kezelt víz, 
fürdővíz (mesterséges és természetes fürdő), felszíni víz, szennyvíz (nyers és tisztított 
szennyvíz), szennyvíziszap, talaj, hulladék mikrobiológiai, ökotoxikológiai, fizikai és kémiai 
vizsgálatainak céljára. 

15.3.2. Ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz helyszíni vizsgálata. 

15.4. Biológiai laboratóriumon belül az Élelmiszer-mikrobiológiai részleg feladatai 

15.4.1. Mikrobiológiai vizsgálatok élelmiszer (nyers élelmiszer, félkész és készétel), kozmetikum, 
tisztasági minták esetében.  

15.4.2. Sterilező berendezések hatásfok ellenőrzése. 

15.4.3. Glutén-tartalom meghatározása különleges táplálkozási célt szolgáló élelmiszerek 
esetében. 

15.5. Kémiai laboratóriumon belül a Vízkémiai laboratóriumi részleg feladatai 

15.5.1. Ivóvíz, felszín alatti víz, mesterséges fürdővíz, ásvány- és gyógyvíz, és hemodializáló 
folyadék előállításához használt kezelt víz, vizes kivonatok fizikai, kémiai vizsgálata. 

15.5.2. Felszíni víz fizikai, kémiai vizsgálata. 

15.5.3. Talaj fizikai, kémiai vizsgálata. 

15.6. Kémiai laboratóriumon belül a Foglalkozás-egészségügyi és levegőkémiai laboratóriumi 
részleg feladatai 

15.6.1. Légszennyező anyagoknak a környezeti levegőből és nem munkahely jellegű belső 
terekből történő mintavétele, fizikai, kémiai vizsgálata. 

15.6.2. Légszennyező források pormintáinak és gáz halmazállapotú szennyező mintáinak kémiai 
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vizsgálata. 

15.6.3. Egészségre ártalmas légszennyező komponensek mintavétele, minőségi és mennyiségi 
meghatározása munkahelyek légteréből. 

15.6.4. Munkahelyek klímaparamétereinek helyszíni vizsgálata. 

15.6.5. Biológiai expozíciós mutatók mérése (vérből, vizeletből). 

15.7. Kémiai laboratóriumon belül az Élelmiszerkémiai laboratóriumi részleg feladatai 

15.7.1. Egyes élelmiszer alapanyagok, kész élelmiszerek és előállított ételféleségek 
makroösszetevőinek kémiai vizsgálata. 

15.7.2. Az éves munkatervi tervnek megfelelően a közétkeztetés, diétás étkeztetés 
ellenőrzéséhez kapcsolódóan tápanyag-összetétel és makroelem-tartalom meghatározása 
klasszikus analitikai és nagyműszeres vizsgálatokkal. 

15.7.3.  Étkezési mák alkaloid tartalmának meghatározása. 

15.7.4. Kozmetikai termékek kémiai vizsgálata. 

15.8. Kémiai laboratóriumon belül a Nagyműszeres analitikai laboratóriumi részleg feladatai 

15.8.1. Ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, mesterséges fürdővíz, ásvány- és gyógyvíz, és 
hemodializáló folyadék előállításához szükséges víz, vizes kivonatok szerves és szervetlen 
mikroszennyezőinek vizsgálata; 

15.8.2. Talaj szerves és szervetlen mikroszennyezőinek vizsgálata; 

15.8.3. Környezeti levegőből, munkahelyi és nem munkahely jellegű belső terekből, 
légszennyező forrásokból vett minták szerves és szervetlen mikroszennyezőinek vizsgálata; 

15.8.4. Biológiai expozíciós mutatók mérése (vérből, vizeletből). 

15.9. Sugáregészségügyi laboratórium 

15.10. Végzi az illetékességi területén az ERMAH programban előírt helyszíni méréseket, a 
minták begyűjtését, a minták feldolgozását, a mérési eredmények kiértékelését. Az adatokat 
és az eredményeket online számítógépes program alkalmazásával továbbítja az ERMAH 
Információs Központba, valamint együttműködik a környezeti radiológiai helyzet 
felmérésében. 

15.11. Részt vesz az NNK, illetve más társhatóság által szervezett körmérések elvégzésében, 
azok kiértékelésében, a szükséges metodikai változtatások megbeszélésén. 

15.12. Országos, megyei vagy helyi szintű nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon szükség 
esetén laboratóriumi méréseket végez. 

15.13. Részt vesz a Főosztály, fővárosi, megyei és régiós Balesetelhárítási és Intézkedési Terv 
(BEIT), a riasztási terv kidolgozásában. 

15.14. Az ERMAH programon kívül szükség esetén végzi a mintavételeket, a hozzákapcsolódó 
adminisztratív feladatokkal együtt, valamint a környezeti (levegő, víz, talaj, dózisteljesítmény), 
növényi és élelmiszerminták radiológiai vizsgálatait. 

16. Valamennyi osztály tekintetében közös feladatok: 

16.1. Kodifikációs feladatok 

16.1.1. A fővárosi és megyei tisztifőorvos feladatkijelölése, a járási hivatalok, és a saját 
jogalkalmazói gyakorlati tapasztalatok alapján az egyes osztályok részt vesznek a 
szakterületüket érintő jogszabály-tervezetek előzetes véleményezésében. A követelmények 
érvényesülését megalapozó jogszabályok módosítására, illetve a hiányzó jogi normák 
kidolgozására indokolással ellátott szövegszerű javaslatot tesznek. E feladatot a Hatósági és 
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Koordinációs Osztály koordinálja és továbbítja a javaslatot a szakmai irányító, valamint a 
Kormányhivatal illetékes szervezeti egysége részére. 

16.1.2. Az osztályok részt vesznek a szakterületüket érintő szakmai szabályok, irányelvek, 
fejlesztésre irányuló javaslatok kidolgozásában, véleményezésében. 

16.2. Szakmai, koordinációs feladatok 

16.2.1. Az osztályok eljárnak a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági, 
illetve szakkérdésekkel kapcsolatos feladatok előkészítésében, ellátásában; valamint 
szakvéleményeket készítenek. 

16.2.2. Előkészítik az elsőfokú döntések felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti 
intézkedéseket. 

16.2.3. Az egyes osztályokon az ott rendszeresített és jogszabályban előírt nyilvántartásokat 
vezetik. Jelentéseket, adatszolgáltatásokat készítenek: éves jelentés, ad hoc jelentések, 
adatszolgáltatás OSAP jelentés készítéséhez; stb. 

16.2.4. Éves munkatervet készítenek. Az NNK által meghatározott kiemelt éves munkatervi 
szempontok, valamint az évközi rendkívüli feladatok figyelembevételével és a végrehajtás 
szempontjaival munkatervet továbbítanak a járási hivataloknak. Az NNK által meghatározott 
kiemelt munkatervi feladatokat teljesítik és a járási hivatalok jelentéseinek adatait 
felhasználva összesítő jelentést készítenek a feladatok elvégzéséről. 

16.2.5. A hatósági jogkörrel rendelkező foglalkoztatottak ellenőrzéseket végeznek. 

Közreműködnek a szakterületükkel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések 
kivizsgálásában, a válaszok előkészítésében, szükség esetén intézkedést kezdeményeznek 
a szakterületet érintő, feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Lakosságtól vagy más 
hatóságtól érkezett közérdekű bejelentéseket, panaszokat továbbítják az eljárás 
lefolytatására jogosult hatóságok felé, nyilvántartják és negyedévente jelentést adnak 
azokról. 

16.2.6. Megkeresésre tájékoztatást adnak a lakosság, más hatóság, elsőfokú népegészségügyi 
hatóságok részére. 

16.2.7. Egyes esetekben együttműködik a társhatóságokkal (pl. fogyasztóvédelem, 
élelmiszerlánc felügyelet, stb.). 

 

16.3. Oktatással, képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok 

16.3.1. Oktatási intézmények felkérésére, a fővárosi és megyei tisztifőorvos utasítása alapján, az 
osztályok vezetői és foglalkoztatottai – együttműködési megállapodás által szabályozott 
módon – vesznek részt az egyes oktatási intézmények hallgatóinak, tanulóinak elméleti és 
gyakorlati oktatásában. 

16.3.2. Az osztályok továbbképző jellegű munkaértekezletet tartanak a járási hivatalok 
foglalkoztatottai részére. A szakterületi foglalkoztatottak továbbképzésében részt vesznek, 
előadásokat tartanak, egyes témákhoz külső előadókat kérnek fel. 

16.3.3. Részt vesznek a járási hivatalok által szervezett értekezleteken, felkérésre előadást 
tartanak, egyedi esetekben felmerült kérdések esetén konzultációt biztosítanak. 

16.3.4. Részt vesznek az NNK által szervezett értekezleteken, valamint a fővárosi és megyei 
tisztifőorvos hozzájárulásával a feladataik ellátásával kapcsolatos továbbképzéseken. 

16.3.5. Szakmai továbbképzések tervezésében, szervezésében, koordinálásában, 
lebonyolításában és felügyeletében vesznek részt. Munkaértekezlet tartásával segítséget 
nyújtanak a feladatok összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség 
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javításához. 
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III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

 

17. A Főosztály vezetőjének feladatai 

17.1. Dönt a Főosztály feladatkörébe utalt ügyekben. 

17.2. Ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen az SZMSZ-ben – 
valamint a Főosztály vezetésével kapcsolatos, főosztályvezető részére meghatározott 
fővárosi és megyei tisztifőorvosi feladatokat. 

17.3. Gyakorolja a Kormányhivatalhoz címzett, a Főosztály feladatkörébe tartozó átruházott 
hatásköröket. 

17.4. Népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok szakmai 
tevékenységének irányítását, koordinálását. 

18. Közegészségügyi Osztály 1. vezetését ellátó osztályvezető, továbbá a Járványügyi, 
Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály vezetését ellátó osztályvezető 
feladatai a fővárosi és megyei tisztifőorvos távolléte, akadályoztatása esetén: 

18.1. Közreműködnek a fővárosi és megyei tisztifőorvos feladatainak ellátásában. 

18.2. Eljárnak az ügyrend, a kiadmányozási utasítás, valamint a fővárosi és megyei 
tisztifőorvos által hatáskörükbe utalt ügyekben. 

19. Az osztályvezetők feladatai az általuk vezetett szervezeti egység vonatkozásában: 

19.1. Szervezik, irányítják és ellenőrzik az általuk vezetett osztály tevékenységét, a felettes 
vezetővel, a belső szervezeti egységekkel és – felhatalmazás alapján – a gyógyító 
intézményekkel, országos szakmai és módszertani intézetekkel, társhatóságokkal történő 
rendszeres kapcsolattartás mellett. 

19.2. Az osztály foglalkoztatottaival végrehajtatják a fővárosi és megyei tisztifőorvos 
utasításait. 

19.3. Gondoskodnak az általuk irányított osztály munkája színvonalának állandó fejlesztéséről, 
ennek keretében – az anyagi lehetőségek figyelembevételével – ellátják a képzéssel, 
továbbképzéssel és a szakmai publikációval kapcsolatos teendőket. Javaslatokat tesznek a 
Főosztály szervezeti egységei munkájának javítására. 

19.4. Javaslatot tesznek az osztályuk munkatervére, és ellenőrzik azok végrehajtását. 

19.5. Éves és ad hoc jelentést, beszámolót készítenek. 

19.6. Gondoskodnak a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott vagyon védelméről és 
rendeltetésszerű használatáról. 

19.7. Eljárnak a hatáskörükbe utalt ügyekben. 

20. A Működéstámogató és Statisztikai Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

20.1. Kormánytisztviselő:  

a) Működéstámogató és Statisztikai Osztály vezetői feladatok (osztályvezető) 

b) népegészségügyi igazgatási, szervezési feladatok 

c) népegészségügyi hatósági ellenőrzési feladatok 

d) titkársági feladatok 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 10. számú melléklete 

30 

a) ügyviteli feladatok 

b) személyszállítási és ügyviteli feladatok 

c) laboratóriumi mintavételekkel kapcsolatos feladatok 

20.2. Munkavállaló: irattári kisegítői feladatok 

21. A Hatósági és Koordinációs Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

21.1. Kormánytisztviselő 

a) Hatósági és Koordinációs Osztály vezetői feladatok (osztályvezető) 

b) jogi és igazgatási feladatok 

c) jogi és koordinációs feladatok 

d) népegészségügyi igazgatási, szervezési feladatok 

e) népegészségügyi hatósági ellenőrzési feladatok 

22. Népegészségügyi Döntés- felülvizsgálati Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

22.1. Kormánytisztviselő 

a) Népegészségügyi Döntés- felülvizsgálati Osztály vezetői feladatok 

b) tisztiorvosi, népegészségügyi hatósági feladatok 

c) népegészségügyi, igazgatási, szervezési feladatok 

d) népegészségügyi hatósági ellenőrzési feladatok 

23. Az Egészségügyi Igazgatási és Nyilvántartási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

23.1. Kormánytisztviselő 

a) Egészségügyi Igazgatási és Nyilvántartási Osztály vezetői, tisztiorvosi feladatok 
(osztályvezető) 

b) fővárosi és megyei ápolási szakfelügyeleti feladatok irányítása, koordinálása 

c) ápolási szakfelügyeleti feladatok 

d) fővárosi és megyei védőnői szakfelügyeleti feladatok irányítása, koordinálása 

e) védőnői szakfelügyeleti feladatok 

f) népegészségügyi igazgatási, szervezési feladatok 

g) titkársági feladatok 

h) népegészségügyi hatósági ellenőrzési feladatok 

24. A Nemfertőző Betegségek Osztálya foglalkoztatottjainak feladatai 

24.1. Kormánytisztviselő 

a) Nemfertõzõ Betegségek Osztálya vezetése,, tisztiorvosi feladatok (osztályvezető) 

b) tisztiorvosi, népegészségügyi hatósági feladatok 

c) népegészségügyi igazgatási, szervezési feladatok 

d) egészségnevelési feladatok 

25. A Közegészségügyi Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

25.1. Kormánytisztviselő 

a) Közegészségügyi Osztály 1. vezetése, helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvosi 
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feladatok (osztályvezető) 

b) tisztiorvosi, népegészségügyi hatósági feladatok 

c) népegészségügyi hatósági ellenőrzési feladatok 

d) népegészségügyi igazgatási, szervezési feladatok 

e) titkársági feladatok 

26. A Közegészségügyi Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai 

26.1. Kormánytisztviselő 

a) Közegészségügyi Osztály 2. vezetése, tisztiorvosi feladatok (osztályvezető) 

b) népegészségügyi hatósági ellenőrzési feladatok 

c) népegészségügyi igazgatási, szervezési feladatok 

d) titkársági feladatok 

27. A Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály 
foglalkoztatottjainak feladatai 

27.1. Kormánytisztviselő 

a) Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály vezetése, 
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvosi feladatok (osztályvezető) 

b) tisztiorvosi, népegészségügyi hatósági feladatok 

c) népegészségügyi hatósági ellenőrzési feladatok 

d) titkársági - egészségügyi szakdolgozói feladatok 

e) titkársági feladatok 

f) laboratóriumi mintavételekkel kapcsolatos feladatok 

g) fertőtlenítéssel, egészségügyi kártevőkkel kapcsolatos feladatok 

27.2. Munkavállaló: fertőtlenítő 

 

28. A Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály 
foglalkoztatottjainak feladatai 

28.1. Kormánytisztviselő 

a) Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály 
vezetése, tisztiorvosi feladatok (osztályvezető) 

b) nemzetközi oltóhelyi orvosi feladatok 

c) népegészségügyi hatósági ellenőrzési feladatok 

d) oltóhelyi egészségügyi szakdolgozói feladatok 

e) foglalkozásegészségügyi orvosi feladatok 

f) foglalkozásegészségügyi egészségügyi szakdolgozói feladatok 

g) titkársági feladatok 

29. A Laboratóriumi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

29.1. Kormánytisztviselő 

a) Laboratóriumi Osztály vezetése (osztályvezető) 
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b) kémiai laboratóriumi szakmai irányító feladatok 

c) laboratóriumi mintavételi koordinációs feladatok 

d) laboratóriumi asszisztensi feladatok 

e) laboratóriumi részleg irányítói feladatok 

f) laboratóriumi mintavételekkel kapcsolatos feladatok 

g) laboratóriumi vegyésztechnikusi feladatok 

h) kémiai laboratóriumi szakfeladatok 

i) biológiai laboratóriumi szakfeladatok 

j) biológiai laboratóriumi szakfeladatok és minőségirányítási megbízotti feladatok 

k) operátor 

29.2. Munkavállaló:  

a) laboratóriumi kisegítői feladatok 

b) mintavevői feladatok 

 

IV. Fejezet 

Működési rend 

30. Helyettesítés 

30.1. A főosztályvezetőt akadályoztatása esetén az általa megjelölt hatáskörökben a  
Közegészségügyi Osztály 1. vezetését ellátó osztályvezető, illetve a Járványügyi, 
Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály vezetését ellátó osztályvezető 
helyettesíti.  

30.2. Az egyes osztályok vezetőit az 1. számú függelékben a főosztályvezető által 
meghatározott kormánytisztviselő helyettesíti az ott megjelölt tárgykörben, illetve a megjelölt 
személy akadályoztatása esetén a fővárosi és megyei tisztifőorvos által kijelölt 
kormánytisztviselő helyettesíti. 

31. Ügyfélfogadás 

A Működéstámogató és Statisztikai Osztályon és a Nemfertőző Betegségek Osztályán nincs 
ügyfélfogadás. 

 Hatósági és Koordinációs Osztály 

Hétfő: 7.30-16.30 

Kedd: 7.30-16.30 

Szerda: 7.30-16.30 

Csütörtök: 7.30-16.30 

Péntek: 7.30-13.30 
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 Népegészségügyi Döntés- felülvizsgálati Osztály 

Hétfő: 7.30-16.30 

Kedd: 7.30-16.30 

Szerda: 7.30-16.30 

Csütörtök: 7.30-16.30 

Péntek: 7.30-13.30 

 

 Egészségügyi Igazgatási és Nyilvántartási Osztály 

Hétfő: 7.30-16.30 

Kedd: 7.30-16.30 

Szerda: 7.30-16.30 

Csütörtök: 7.30-16.30 

Péntek: 7.30-13.30 

 

 Közegészségügyi Osztály 1. 

Hétfő: 7.30-16.30 

Kedd: 7.30-16.30 

Szerda: 7.30-16.30 

Csütörtök: 7.30-16.30 

Péntek: 7.30-13.30 

 

 Közegészségügyi Osztály 2. 

Hétfő: 7.30-16.30 

Kedd: 7.30-16.30 

Szerda: 7.30-16.30 

Csütörtök: 7.30-16.30 

Péntek: 7.30-13.30 
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 Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi 
Osztály 

Hétfő: 7.30-16.30 

Kedd: 7.30-16.30 

Szerda: 7.30-16.30 

Csütörtök: 7.30-16.30 

Péntek: 7.30-13.30 

 

 Kórházhigiénés, Nemzetközi 
Oltóhelyi és 
Foglalkozásegészségügyi 
Osztály- Nemzetközi Oltóhely 

 

Kórházhigiénés, 
Nemzetközi Oltóhelyi és 
Foglalkozásegészségügyi 
Osztály- Vérvételi rendelő 

Hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-18.00 9.00-12.00 és 13.00-15.00 

Kedd: 9.00-12.00 és 13.00-15.00 9.00-12.00  

Szerda: 9.00-12.00 9.00-12.00 

Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00 9.00-12.00  

Péntek: 9.00-12.00 9.00-12.00 

 

 Laboratóriumi Osztály 

Hétfő: 7.30-16.30 

Kedd: 7.30-16.30 

Szerda: 7.30-16.30 

Csütörtök: 7.30-16.30 

Péntek: 7.30-13.30 

 

32. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

32.1. Külső kapcsolattartás rendje: 

32.1.1. Minden ügyintéző a szakmai vezető és a munkáltató folyamatos tájékoztatása mellett 
jogosult a saját szakterülete tekintetében a társosztályok, társszervek, önkormányzatok, 
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intézmények azonos beosztású tisztviselőivel történő kapcsolatfelvételre. 

32.1.2. A fenti intézmények vezetőivel, szakfelügyelő főorvosokkal a kapcsolattartás a fővárosi 
és megyei tisztifőorvos, illetve eseti megbízás alapján az általa kijelölt ügyintéző feladata. 

32.1.3. A fővárosi és megyei tisztifőorvos vizsgálja, vizsgáltatja, ellenőrzi, elemzi és 
nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, 
befolyásoló települési, lakóhelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és 
pszichoszociális tényezőinek állapotát a nemfertőző betegségekkel foglalkozó szakterület 
által összeállított statisztikai jelentések alapján. 

32.2. Együttműködés: 

32.2.1. A Főosztály és a járási hivatalok feladataik ellátása során korlátozás nélkül 
együttműködnek, jogszabályi keretek között átadják egymás részére a szakmai és egyéb 
információkat. 

32.2.2. A Főosztályon és a járási hivatalokon belül a foglalkoztatottak között a szakmai 
együttműködés és a kölcsönös tájékoztatás kötelező. A foglalkoztatottak képviseleti 
jogosultságát az írásbeli feladatszabások tartalmazzák. 

32.3. Csoportos munkavégzés: 

32.3.1. A fővárosi és megyei tisztifőorvos több szervezeti egység szakmai feladatkörét érintő, 
eseti feladat elvégzésére munkacsoportot bízhat meg, melynek célja a meghatározott feladat 
komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony 
megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok, felvázolása, kidolgozása. A munkacsoport 
vezetője az elvégzett feladat teljesítéséről a fővárosi és megyei tisztifőorvost köteles 
tájékoztatni. 

33. Értekezletek 

33.1. Vezetői értekezlet: 

33.1.1. A vezetői értekezlet a fővárosi és megyei tisztifőorvos irányításával áttekinti a Főosztály, 
illetve szervezeti egységeinek feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátását. Célja 
a népegészségügyi feladatellátást érintő aktuális feladatokról szóló kölcsönös tájékoztatás, 
beszámoló az előző vezetői értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő 
időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott, 
illetve az aktuálisan ellátandó feladatokról, jogszabályi változások ismertetéséről. 

33.1.2. A vezetői értekezlet rendszeres időközönként megtartásra kerül, melyen részt vesznek a 
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvosok, a Főosztály osztályvezetői, meghívottként pedig 
az illetékességi területen működő járási hivatalok népegészségügyi osztályait vezető 
tisztifőorvosok, illetve akadályoztatásuk esetén az általuk helyettesítéssel megbízott személy, 
valamint a fővárosi és megyei tisztifőorvos által meghívott személyek. 

33.1.3. A vezetői értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a Működéstámogató és 
Statisztikai Osztály kijelölt foglalkoztatott a felelős. Az értekezletről a fővárosi és megyei 
tisztifőorvos által megbízott kormánytisztviselő emlékeztetőt készít. 

33.2. Osztályértekezlet: a vezetői értekezleten elhangzottakról a Főosztály osztályvezetői 
tájékoztatják az irányításuk alá tartozó foglalkoztatottakat, valamint a helyi, 
sajátosságoknak/igényeknek megfelelően tartanak értekezletet. 

34. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztály 
Levelezési cím: 1916 Budapest 
A főosztályvezető irodájának címe: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a. 
E-mail (1): nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu 
E-mail (2): interoffice@nyf.bfkh.gov.hu 
E-mail (3): foosztalyvezeto.nyugdij@nyf.bfkh.gov.hu 
E-mail (4): eszrevetel.nyugdij@nyf.bfkh.gov.hu 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyein is végzi: 

2.1.  Telephelyek:  1106 Budapest, Fehér út 10. 
 2700 Cegléd, Táncsics Mihály u. 4. 

2.2.  Működési hely:  2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. A Nyugdíjbiztosítási Főosztály területi illetékessége a feladat- és hatáskörébe tartozó 
nyugdíjbiztosítási és adategyeztetési eljárásokban az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye, illetve a 
foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) által meghatározottan Budapest fővárosra és 
Pest megyére terjed ki. 
3.2. A Nyugdíjbiztosítási Főosztály kizárólagos illetékesség alapján jár el a nemzetközi 
nyugdíjbiztosítási és adategyeztetési ügyekben, valamint a fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati 
viszonyban állt személyek ügyeiben, ha  

a) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 
uniós rendeletek hatálya alá tartozik,  
b) a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával 
kell megállapítani,  
c) a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik,  
d) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt 
jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt,  
e) fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának, volt tagjának rögzített nyugdíjat kell megállapítani 
(a továbbiakban: nyugdíjrögzítés),  
f) az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy szociális biztonsági 
(szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával megállapítására már sor került,  
g) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt 
jogszerző korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal, 
h) az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásával és 
visszautalásával kapcsolatos eljárás lefolytatása szükséges. 

3.3. A 2020. február 29. napjáig meghozott elsőfokú döntések ellen benyújtott fellebbezések 
tekintetében országos illetékességgel másodfokú szervként jár el: 
3.3.1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott 
kormányrendelet alapján, 
3.3.2. a családok támogatásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján, 
3.3.3. a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet alapján, 

mailto:nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
mailto:foosztalyvezeto.nyugdij@nyf.bfkh.gov.hu
mailto:eszrevetel.nyugdij@nyf.bfkh.gov.hu
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3.3.4. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 
alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet alapján, 
3.3.5. az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 
alapján  
első fokon a járási (kerületi) hivatal hatáskörébe utalt hatósági ügyekben. 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 
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II. Fejezet 
A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

 

5. A Központi Nyugdíjbiztosítási Koordinációs Ügykezelési Osztály hatósági feladatai 

5.1. Megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatra tekintettel előterjesztett méltányossági kérelem 
alapján lefolytatja az eljárást, az ügyet döntésre előkészíti. 

6. A Központi Nyugdíjbiztosítási Koordinációs Ügykezelési Osztály funkcionális feladatai 

6.1. A Főosztály koordinációs feladatai tekintetében 
6.1.1. A Főosztály munkaterveinek, beszámolóinak összeállítása. 
6.1.2. A Főosztály feladatterveinek előkészítése, a határidők és teljesítések figyelemmel 
kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek szervezése, a döntések 
nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése. 
6.1.3. A Főosztályra megküldött jogszabály-, utasítástervezetek stb. véleményezése, és a 
szakterületi vélemények összefoglalása. 
6.1.4. A MÁK Központhoz címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, tájékoztatók 
összeállítása. 
6.1.5. A Főosztály belső működéséhez szükséges nyilvántartások vezetése. 
6.1.6. Főosztályi szintű rendelkezések tervezetének véleményezése, az Osztály feladatkörével 
közvetlenül összefüggő utasítás, körlevél tervezetének elkészítése a Kormányhivatal és a szakmai 
irányító által megszabott keretek között. 
6.1.7. A kormánymegbízotti, MÁK TBCS utasítások, belső szabályzatok figyelemmel kísérése, a 
Főosztály osztályainak tájékoztatása. 
6.1.8. Nyilvántartja a főosztályvezetői rendelkezéseket, gondoskodik azok közzétételéről a 
Főosztály belső elektronikus hálózatán, szükség esetén kezdeményezi utasítás, körlevél kiadását, 
módosítását, illetve hatályon kívül helyezését. 
6.1.9. Szükség esetén javaslatot tesz az Iratkezelési Szabályzat és az Irattári terv módosítására. 
Munkakapcsolatot tart fenn az illetékes levéltárral. A főosztályi iratok selejtezésének 
engedélyeztetését végzi. 
6.1.10. A Főosztályra beérkező küldemények kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakítása, 
figyelemmel kísérése, a kimenő küldeményekkel kapcsolatos statisztikai és kötelezettségvállalási 
feladatok ellátása. 
6.1.11. A Főosztály központi elektronikus postacímeire érkező e-mail-ek fogadása, azok 
továbbítása a szervezeti egységek, illetve más igazgatási szervek felé. 
6.1.12. A Főosztály webes hivatali tárhelyére érkező elektronikus küldemények fogadása, azok 
továbbítása a Főosztály illetékes szervezeti egységei felé, illetve más igazgatási szervek felé 
feldolgozásra. 
6.1.13. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 
gondoskodik a hirdetményi közlés megjelentetéséről a szervezeti egységek megkeresése alapján. 

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

6.3. A Főosztály bélyegzőnyilvántartásának vezetése, a Főosztály szervezeti egységei részére a 
bélyegzők belső megrendelése. 
6.4. Koordinálja a Főosztály panaszügyi tevékenységét, összesíti a nyilvántartást és azt a 
kormánymegbízotti utasításban foglaltak szerint megküldi a Szervezési Osztálynak, illetve a Magyar 
Államkincstár TBCS Ellenőrzési Főosztályának, az összesített nyilvántartásból pedig szükség szerint 
adatot szolgáltat. 
6.5. Gondoskodik a téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében a Főosztályhoz érkezett 
küldemények rendezéséről, a Főosztály hatáskörébe nem tartozó kérelmek továbbításáról. 
6.6. Szerkeszti és megjelenteti a Jogszabályfigyelőt a Főosztály belső elektronikus hálózatán. 
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6.7. Koordinálja a főosztály munkatársainak munkavégzéséhez szükséges szakmai anyagok 
(könyvek, tanulmányok, segédletek stb.) biztosítását (beszerzés kezdeményezése, sokszorosítás, 
elektronikus felületen elérhetővé tétel stb.). 
6.8. Elkészíti a méltányossági feladatokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat. 
6.9. Ellátja a MÁK TBCS Központtal közösen működtetett Nyugdíjbiztosítási Szakkönyvtár 
kezelésével kapcsolatos feladatokat (a gyűjtemény gyarapítása, rendszerezése, hozzáférhetővé 
tétele). 
6.10. A Főosztály központi ügyviteli feladatainak tekintetében 

6.10.1. A Főosztálynak címzett és a Főosztály illetékességébe tartozó iratok, levelek és egyéb 
postai küldemények átvétele, bontása és elosztása, illetve a kimenő küldemények továbbítása a 
központi postairányítón keresztül. 
6.10.2. Elsődlegesen a MÁK által üzemeltetett Központi Szkennelőn (illetve esetlegesen a KÉR-en) 
keresztül beérkező, a Főosztály illetékességébe tartozó elektronikus küldemények érkeztetése, 
kezelése. 

6.11. Nyugdíjmegállapításhoz kapcsolódó ügyviteli feladatok tekintetében 
6.11.1. Papír alapon beérkező küldemények érkeztetése, előzményezése, szükség szerint 
iktatása, valamint továbbítása a szakosztályok részére. 
6.11.2. Az elektronikus úton érkezett küldemények kezelése és továbbítása a szakosztályok 
részére. 
6.11.3. A lezárt ügyekben érkezett megkeresések kezelése és továbbítása az irattáron keresztül a 
szakosztályok részére. 
6.11.4. A folyamatban lévő ügyekhez érkezett küldemények továbbítása az illetékes ügyintéző 
részére átadó könyvekben. 
6.11.5. A szakterületek küldeményeinek átvétele, előkészítése belső és külső postázásra. 
6.11.6. A Főosztály szakosztályai részére a nyugdíjbiztosítási szakterületen készült belső 
küldemények átadása. 
6.11.7. A postai küldemények borítékolási és lezárási feladatainak elvégzése, postai átadása. 
6.11.8. A nyugdíjügyekben elkészült döntések konszignálási és hitelesítési feladatainak elvégzése. 
6.11.9. A szakterület lezárt és határidőzött iratanyagainak irattári tárolása, kezelése. 
6.11.10. A lezárt és irattárazott ügyiratok további kezelése, igény szerinti kiosztása a szakterületek 
részére. 
6.11.11. Az ügyfélszolgálat részére a szükséges ügyiratok biztosítása. 
6.11.12. A szakterület iratanyagainak selejtezéséhez kapcsolódó irattári feladatok elvégzése. 
6.11.13. Az irattári rend fenntartása és a tárolás szakfeladatainak elvégzése. 
6.11.14. A visszaérkezett küldemények esetében a tértivevények kezelése. 

6.12. Adategyeztetési eljáráshoz kapcsolódó ügyviteli feladatok tekintetében 
6.12.1. A papír alapon beérkezett küldemények érkeztetése, válogatása, előkészítése 
szkennelésre, a szkennelési feladatok végrehajtása, a metaadatok rögzítése. 
6.12.2. A szakosztályok által készített, helyben nyomtatott papír alapú küldemények postázási 
feladatainak elvégzése. 
6.12.3. Az előzmény ügyekből az adategyeztetési eljáráshoz szükséges iratanyagok szkennelési 
feladatainak elvégzése. 
6.12.4. Az adategyeztetési eljárásban szükséges előzmény ügyiratok irattárból való kiosztása, 
szükség esetén a Központi Irattárból való kikérése, majd kiosztása, illetve az ügyiratok későbbi 
visszagyűjtése 
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7. A Nyugdíjbiztosítási Méltányossági Ügyek Osztálya hatósági feladatai 

7.1. Ellátja a kivételes nyugellátás-emelés, -megállapítás és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos 
méltányossági jogkör gyakorlásával összefüggő ügyviteli és előkészítő feladatokat a 
kormánymegbízott és a főosztályvezető által meghatározottak szerint: 
7.1.1. A beérkezett kérelmeket nyilvántartásba veszi, előzményezi, a kapcsolódó ügyviteli 
feladatokat teljes körűen ellátja; kormánymegbízotti döntésre előkészíti; a döntést követően 
határozatot készít. 
7.1.2. A MÁK Központ hatáskörében engedélyezhető kivételes nyugellátás emelés és egyszeri 
segély iránti kérelmeket előkészíti, javaslattal látja el és az engedélyezést követően határozatot készít. 
7.1.3. A teljesítő határozatokat foganatosításra továbbítja a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak. 
7.1.4. A MÁK Központ hatáskörében engedélyezhető kivételes nyugellátás megállapítás iránti 
kérelmeket előkészíti, továbbítja a döntést hozó szervnek. 
7.1.5. Ellátja a feladatköre szerinti ügyfélszolgálati tevékenységet. 
7.2. Megállapodás kötésével kapcsolatos hatósági feladatok: 
7.2.1. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
törvény alapján megállapodás kötése és kezelése, amelyek kapcsán szükség szerint ügyfelek, 
munkáltatók, hivatalok, szervek megkeresése. 
7.2.2. Ügyfélszolgálati tevékenység keretében az ügyfelek fogadása, részükre általános és konkrét 
ügyekben felvilágosítás nyújtása, szándéknyilatkozatok felvétele, megállapodások megkötése. 
7.2.3. Megállapodás alapján szerzett szolgálati idők kezelése, KELEN felé feladása. 
7.2.4. Kérelemre vagy hivatalból indult eljárás keretében megállapodások visszamenőleges 
rendezése, érvénytelenítés, lezárás módosítása, szüneteltetés. 
7.2.5. A MÁK pénzügyi, jogi és folyamatkorszerűsítési osztályaival való együttműködés. 
7.2.6. Vidéki társszervekkel való együttműködés, illetékes átadás, konkrét ügyekben egyeztetés. 
7.2.7. Nyugdíjigényelbírálási, adategyeztetési, nyilvántartási, rehabilitációs területekről érkezett 
megkeresésekre igazolás (jogosítás) kiállítása. 
7.2.8. Teljes ügyfélállomány esetében a változásértesítő és egyenlegközlő levelek elkészítése és 
megküldése, továbbá az éves átutalási megbízások megküldése a csekkel fizető állomány részére. 
7.2.9. Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a nyugdíjbiztosítás központi szerve részére. 

8. A Nyugdíjbiztosítási Méltányossági Ügyek Osztálya funkcionális feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9. A Nyugdíj- felülvizsgálati Osztály hatósági feladatai 

9.1. Jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos feladatok 

9.1.1. Egyedi hatósági ügyben hozott döntések szakszerűségének és jogszerűségének vizsgálata, 
javaslatok megfogalmazása a saját hatáskörben történő döntés módosítására vagy visszavonására; 
illetve főosztályvezetői rendelkezés szerint saját hatáskörben történő döntéshozatal a 
jogszabálysértés orvoslása céljából. 

9.1.2. Kereseti kérelem alapján a védirat szakmai megalapozása a keresetlevél tényállításaira és 
anyagi jogi megállapításaira az alkalmazott jog tekintetében. 

9.1.3. A keresetlevél és az ügy iratainak továbbítása a Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati 
Osztály részére. 

9.1.4. Kapcsolattartás a Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati Osztállyal. 

9.2. Elemző, értékelő tevékenység 

9.2.1. A főosztály ügyeiben született jogerős bírósági döntések tapasztalatainak elemzése, 
javaslatok megfogalmazása az eredményes joggyakorlat érdekében. 
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9.2.2. A kormányhivatal ellenőrzési terve alapján főosztályvezető által meghatározott rendben és 
gyakorisággal az egyedi ügyek reprezentatív mintavétellel történő ellenőrzése a jogszabálysértések 
megelőzése, felderítése egységes joggyakorlat kialakítása érdekében. 

9.2.3. A főosztályvezető által meghatározott időszakonként a hatósági jogalkalmazást végző 
osztályok tevékenységének elemzése, javaslatok - beleértve az ügyintézési határidő hatékony 
felhasználását. 

9.2.4. Egyedi ügyekben a főosztály hatósági ügyintézőinek jogalkalmazói tevékenységének 
segítése  jogértelmezéssel. 

9.3. Elektronikus kapcsolattartás zökkenőmentes alkalmazása érdekében együttműködés a 
szakrendszerek fejlesztőivel, alkalmazási nehézségek folyamatos jelzése. 

9.4. Adatszolgáltatás, időszakos tájékoztatás a kormánymegbízott, főigazgató és külső szervek felé. 

9.5. A kétfokú hatósági fórumrendszerről való áttérés átmeneti időszakában a másodfokú hatósági 
jogkör gyakorlása az alábbiak szerint: 

9.5.1. Fellebbezés alapján jogorvoslati eljárás keretében felülvizsgálja a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervként eljárt járási/kerületi hivatalok hatósági döntéseit a következő ügytípusokban: 
öregségi, hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátások, nyugdíjbiztosítási hatósági 
nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított 
hatósági bizonyítvány, rokkantsági járadék, baleseti járadék, jogszabályon alapuló visszafizetési és 
megtérítési igény érvényesítése. 
9.5.2. Fellebbezés alapján jogorvoslati eljárás keretében felülvizsgálja a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervként eljárt VIII. Kerületi Hivatal országos illetékességgel meghozott hatósági döntéseit 
a következő ügytípusokban: 
fegyveres nyugdíj és adategyeztetési ügyek; a szociális biztonsági tárgyú, illetőleg a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló EK rendeletek alapján meghatározott nyugellátások; az 
Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásával és 
visszautalásával kapcsolatos fellebbezési eljárás lefolytatása.  
9.5.3. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés ellen benyújtott keresetlevél alapján felülvizsgálja a 
másodfokú határozatot, szükség esetén intézkedik a döntés saját hatáskörben történő módosítása 
vagy visszavonása iránt. 
9.5.4.  A nemzetbiztonsági szempontból „védett személyek” ügyeiben érkezett fellebbezések 
elbírálása. 
 

10. A Nyugdíj- felülvizsgálati Osztály funkcionális feladatai 

10.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
10.2. A nemzetbiztonsági szempontból „védett személyek” ügyeiben érkezett fellebbezési ügyiratok 
irattározása. 

11. Az Ellenőrzési Osztály 1. és 2. azonos hatósági feladatai 

11.1. A nyugdíjak és a korhatár előtti és hozzátartozói ellátások megállapításához szükséges 
tényállás tisztázása, jogosultsági és szolgálati idő, valamint a kereseti adatok helytállóságának 
vizsgálata. 
11.2. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról szóló hatósági 
bizonyítványt megalapozó adatok helyességének vizsgálata. 
11.3. A nyugdíjnöveléshez kereseti (jövedelmi) adatok és jogosultsági idő vizsgálata. 
11.4. A nyugellátás folyósításának szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálata. 
11.5. A nyugellátás folyósításának szüneteltetését megalapozó jogviszony fennállásának vizsgálata. 
11.6. A kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély 
engedélyezése jogosultsági feltételeinek vizsgálata, környezettanulmány készítése. 
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11.7. Az ápolási díj 1993. január 1-je és február 28-a közötti időtartamát igazoló okiratok, iratok 
beszerzése. 
11.8. Nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához hiányzó adatok beszerzése. 
11.9. Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával 
kapcsolatos eljárás lefolytatása. 
11.10. A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szereplő keresetek, bérek, egyéb adatok 
beszerzése, korabeli bizonylatok értékelése. 
11.11. A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, valamint a 
társas vállalkozások (az előtársaságként történő működés időtartamára is) társadalombiztosítási 
jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése, a 
NAV által szolgáltatott adatok összevetése a hatósági nyilvántartás, továbbá – szükség esetén – a 
foglalkoztató adataival. 
11.12. 2009. december 31-ét követő időszakra megállapított, a hibás, hiányos adatszolgáltatással 
összefüggő jogsértés esetén az adatszolgáltatás rendezése érdekében a jegyzőkönyvi kivonatnak 
intézkedés céljából a NAV részére történő továbbítása. 
11.13. Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott 
biztosítottakra 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése. 
11.14. A nyilvántartás adatainak egyeztetésére és a biztosítási, jogosultsági idő igazolására, valamint 
kereseti és egyéb adatokkal kapcsolatos utólagos helyszíni ellenőrzés. 
11.15. Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle, illetve 
környezettanulmány lefolytatása. 
11.16. Elmaradt, visszamenőleges nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás dokumentumainak ellenőrzése. 
11.17. A felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók 
esetében a nyilvántartási dokumentáció 2009. december 31-ig terjedő időszakig történő rendezéséhez 
szükséges ellenőrzésre intézkedések megtétele. 
11.18. Mérséklés, elengedés, továbbá fizetési kedvezmény elbírálásához szükséges eljárás 
lefolytatása. 
11.19. A Társadalombiztosítási egyéni számlával összefüggő vizsgálat lefolytatása. 
11.20. Korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázása céljából helyszíni vizsgálat 
lefolytatása. 
11.21. Olyan adategyeztetési ügyek, amelyek előzménye a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
törvény alapján kiállításra került kivonat. 
11.22. A tervezett ellenőrzések lefolytatása. 

12. Az Ellenőrzési Osztály 2. egyéb hatósági feladatai 

12.1. A mulasztási, illetve eljárási bírsággal kapcsolatos ügyintézés, a bírságot kirovó határozatra 
tekintettel előterjesztett méltányossági kérelem alapján az indokolt eljárás lefolytatása és a döntés 
előkészítése.  
12.2. A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás, törlés) 
tárgyában való határozat szerinti intézkedés. 
12.3. Az Ellenőrzési Osztály 1. és 2. (együtt: ellenőrzési szakterület) részére az ügyviteli feladatok 
ellátása a budapesti és ceglédi működési helyek vonatkozásában. A beérkező ügyek iktatása, 
szignálása, majd azok lezárását követő postázása, irattározása és a szükséges selejtezési feladatok 
elvégzése. 

13. Az Ellenőrzési Osztály 1. és 2. funkcionális feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

14. Nyilvántartási Osztály 1-2. azonos hatósági feladatai 

14.1. A biztosítási idő és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyilvántartásainak 
kezelése, foglalkoztatói regisztráció, foglalkoztatói adatbefogadás, adatfeldolgozás. 
14.2. A működési terület foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői adatbázisának kezelése. 
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14.3. Az esedékes szolgálati idő- és jövedelmi adatközlések átvétele, felülvizsgálata – az 
ügyfélszolgálattal együttműködve –, a foglalkoztatói adatszolgáltatások teljesítésének nyomon 
követése. 
14.4. Az elmaradt foglalkoztatói adatszolgáltatások beszerzése, nyomon követése, azok mulasztási 
bírságra történő előkészítése és átadása az illetékességgel rendelkező hatóság részére. Bírsággal 
kapcsolatos bírósági keresetek, méltányossági kérelmek továbbítása. 
14.5. Adatbázis helyreállítási kérelmekkel kapcsolatos feladatok. 
14.6. A nyilvántartási ügyekben megjelenő ügyfelek fogadása, szakmai felvilágosítás adása. 
14.7. Az ügyfélszolgálaton a nyilvántartási ügyekhez kapcsolódó nyilatkozatok, jegyzőkönyvek 
felvétele, írásba foglalása, kérelmek átvétele. 
14.8. Nyilvántartással kapcsolatos ügyekben kapcsolattartás és együttműködés a Kormányhivatal 
ügyfélszolgálati tevékenységet végző egységeivel. 
14.9. Ellenőri megkeresések indítása (cél-, záró- és utóellenőrzési ügyekben) és a visszaérkező 
adatok feldolgozása, jegyzőkönyvekkel összefüggő határidő figyelése, a teljesített adatszolgáltatások 
helyességének vizsgálata, eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

15. A Nyilvántartási Osztály 1. egyéb hatósági feladatai 

15.1. Betekintési jog gyakorlásának biztosítása, kivonat kiadása a biztosítási kötelezettséggel járó 
jogviszonyokról. 
15.2. A hatósági nyilvántartásból adatszolgáltatás a közigazgatási és egyéb szervek részére. 
15.3. A Rehabilitációs Főosztály és a Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály 
megkeresésére adatszolgáltatás a rehabilitációs ellátások elbírálásához. 
15.4. A nyilvántartási szakterületre érkező adatszolgáltatások, megkeresések iktatása, irattárazása. 
15.5. A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás, törlés) 
tárgyában hozott határozat szerinti intézkedés. 
15.6. Az ellenőrzési szakterületről érkező – egyedi megkeresésekhez nem kapcsolódó – 
jegyzőkönyvekkel összefüggő határidő figyelése, a teljesített adatszolgáltatások helyességének 
vizsgálata, eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele. 
15.7. A felszámolás és végelszámolás alá került foglalkoztatók vonatkozásában az elmaradt 
adatszolgáltatások beszerzése, nyomon követése. 
15.8. Felszámolási és végelszámolási eljárás során igazolások (hatósági bizonyítványok) kiadása. 
15.9. A civil szervezetek egyszerűsített törlési eljárásával összefüggő tevékenységek ellátása, 
valamint az ügyvédi tevékenységhez fűződő kamarai tagság, illetve az ügyvédi irodák névjegyzékéből 
történő törlése miatti igazolás kiadása. 
15.10. A beérkező CD Cégközlönyök feldolgozása, a végelszámolással, felszámolással kapcsolatos 
hatósági nyilvántartás kezelése, adatok rögzítése. 
15.11. A társadalombiztosítási egyéni számlával kapcsolatos feladatok ellátása. 
15.12. A magánnyugdíj pénztárral kapcsolatos levelezések, ügyfél tájékoztatások. 
15.13. A nyilvántartási szakterület általános levelezési feladatainak ellátása. 
15.14. A nyilvántartási szakterület, valamint a Nyugdíj-felülvizsgálati Osztály és a Nyugdíjbiztosítási 
Döntés-felülvizsgálati Osztály ügyfélszolgálati tevékenységének ellátása. 
15.15. Telefonos ügyfélszolgálat ellátása. 

16. A Nyilvántartási Osztály 2. egyéb hatósági feladatai 

16.1. Adategyeztetési ügyekben adatszolgáltatás a helyi, nemzetközi ügyekhez, valamint a vidéki 
nyugdíjbiztosítási szakterületek megkeresései alapján. 
16.2. Adatszolgáltatás a helyi és nemzetközi nyugdíj ügyekhez, valamint a vidéki nyugellátási 
szakterületek megkeresései alapján. 
16.3. Az egyedi ügyekben ellenőrzési eljárás indítása, a visszaérkező jegyzőkönyvek feldolgozása, 
az elmaradt adatszolgáltatás beszerzése érdekében hatósági eljárás indítása.  
16.4. Kiértesítési állomány rögzítése az adategyeztetési eljárással kapcsolatos jogosultsági idő 
elbírálással összefüggésben, szkennelt adatállomány alapján. 
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16.5. Adatok szolgáltatása az állami adóhatóságtól átvett járulék-folyószámla nyilvántartásból, az 
adatok, jogosítások felülvizsgálata, a helyes adatok rögzítőprogrammal történő rögzítése. 
16.6. A járulék-folyószámla ügyekben történő általános levelezés, iratanyagok rendelkezésre 
bocsátása. 
16.7. Nemzetközi szakterületről érkező „transzfer” ügyekhez kapcsolódóan adatot szolgáltat. 
16.8. Kezeli a nyilvántartási dokumentumtárat; 
16.9. A NAV részére a szükséges járulék-folyószámla adatokat biztosítja. 
16.10. Személyek rögzítése a KELEN SZAB adatbázisba. 
16.11. Telefonos ügyfélszolgálat ellátása 

17. A Nyilvántartási Osztály 1-2. azonos funkcionális feladatai 

18. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. A Nyugdíjmegállapítási 
Osztály 1-3. azonos hatósági feladata 

18.1. Az iratoknak az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben történő iktatása és kezelése. 
18.2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott nyugellátások (öregségi, 
hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátások) és a folyamatban lévő, törvényben foglaltak 
szerinti nyugdíjnövelés iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 
18.3. A külön jogszabályokban meghatározott ellátások (átmeneti bányászjáradék, táncművészeti 
életjáradék, rokkantsági járadék) iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 
18.4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti baleseti járadék iránti igények 
elbírálása, döntéshozatal. 
18.5. A korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában a foglalkoztatói igazolások alapján döntés a 
beszámíthatóság (elfogadhatóság) tárgyában. Ha az igazolás tartalma nem egyértelmű, vagy az 
elfogadhatóság egyéb ok miatt aggályos, a hiányosság kiküszöbölése érdekében intézkedés szakmai 
állásfoglalás beszerzése iránt, valamint a munkakör (munkahely) azonosítása iránti eljárás 
lefolytatásának kezdeményezése. 
18.6. Nyugdíjbiztosítási ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése. 
18.7. Az igények elbírálását követően a határozatok felülvizsgálata, újramegállapítás. 
18.8. A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok megválaszolása. 
18.9. Az egyes ellátások megállapításával és továbbfolyósításával kapcsolatos – jogszabályban előírt 
– szakkérdésben való állásfoglalás beszerzése. 
18.10.  Az arányos munkateher elosztás, a már folyamatban lévő ügyek tekintetében (kifutó 
rendszerben) ellátja a 19. pont alatt részletezett adategyeztetési feladatokat. 

19. Az Adategyeztetési Osztály 1-4. azonos hatósági feladata 

19.1. Adategyeztetési eljárás érdemi ügyintézési szakaszban az életpálya alatt megszerzett összes 
szolgálati időről és a béridőszakra vonatkozó jövedelmi adatokról a kimutatás adatainak elkészítése, 
döntés kiküldésével a kérelem illetékességből történő továbbítása, vagy előzmény esetén intézkedés 
a beszerzésről. 
19.2. A korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában a foglalkoztatói igazolások alapján döntés a 
beszámíthatóság (elfogadhatóság) tárgyában. Ha az igazolás tartalma nem egyértelmű, vagy az 
elfogadhatóság egyéb ok miatt aggályos, a hiányosság kiküszöbölése érdekében intézkedés szakmai 
állásfoglalás beszerzése iránt, valamint a munkakör (munkahely) azonosítása iránti eljárás 
lefolytatásának kezdeményezése. 
19.3. Az eljárás lefolytatása, érdemi döntés határozatba foglalása, gondoskodás a kézbesítésről. 
19.4. Hatósági bizonyítvány kiállítása és kézbesítése. 
19.5. Lezárt ügyekben érkező beadványok felülvizsgálata, megválaszolása; szükség esetén 
megváltoztató határozat készítése. 
19.6. Igazolási kérelem bekérése. 
19.7. A keresetlevélben foglaltaknak megfelelően az EETÜR rendszerben szükséges egyéb 
intézkedéseket megtétele. 
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19.8. A bírósági döntést követően – szükség esetén – intézkedés a végrehajtás iránt. 
19.9. Az arányos munkateher elosztás, a már folyamatban lévő ügyek tekintetében (kifutó 
rendszerben) a 18. pont alatt részletezett nyugdíjmegállapítási feladatok ellátása.  

20. A Ceglédi (Nyugdíjmegállapítási Osztály 3.; Adategyeztetési Osztály 4.) és a váci 
(Adategyeztetési Osztály 1.) telephely egyéb hatósági feladata 

20.1. Ügyfélfogadás, felvilágosítás adása, igénybejelentések, kérelmek felvétele, a postai és 
elektronikus úton érkezett igények iktatása. 
20.2. Telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása. 
20.3. Az igényelbírálás előkészítése (KELEN elektronikus dosszié nyitása, fénymásolási, szkennelési 
feladatok ellátása). 
20.4. A lezárt nyugdíjügyekben az ügyfelek tájékoztatása. 
20.5. Az adatbázisban (NYUGDMEG-IKTAT, EETUR rendszerben) nem szereplő ügyfelek, 
szervezetek beadványainak iktatása, megválaszolása. 
20.6. Ellátja a kivételes nyugellátás-emelés, -megállapítás és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos 
méltányossági jogkör gyakorlásával összefüggő ügyfélszolgálati feladatokat. 
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21. A Ceglédi (Nyugdíjmegállapítási Osztály 3.; Adategyeztetési Osztály 4.) és a váci 
(Adategyeztetési Osztály 1.) telephely további funkcionális feladata 

21.1. Ügyviteli feladatok ellátása. 
21.2. A nyugdíjügyekben elkészült döntések konszignálási és hitelesítési feladatainak elvégzése, 
kísérőjegyzékek elkészítése, döntések továbbítása a Magyar Államkincstárhoz. 
21.3. Az elektronikus ügyintézés keretében az Osztályra érkező ügyek bontása, iktatása, 
feldolgozása. 
21.4. A működési hely elektronikus postacímére érkező e-mailek fogadása, iktatása, megválaszolása. 
21.5. A postázás során felmerülő postaköltségek nyilvántartása. 
21.6. A Nyugdíjmegállapítási Osztály 3. kizárólagos feladatai megtérítési és visszafizetési eljárással 
kapcsolatban:  

21.6.1. A jogalap nélkül felvett nyugellátás és a Főosztály hatáskörébe utalt egyéb ellátás 
visszafizetése és megtérítése iránti igény érvényesítése. 
21.6.2. A főosztályi hatáskörbe utalt ellátást érintő, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
törvény szerinti megtérítési igény érvényesítése a foglalkoztatóval, és harmadik személlyel 
szemben, döntés az eljárás során szükséges kérdésekben és határozat hozatala. 
21.6.3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján a késedelmi kamat 
megtérítése iránti igény érvényesítése, döntés az eljárás során szükséges kérdésekben és határozat 
hozatala. 
21.6.4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 
alapján kibocsátott, fizetésre kötelező határozat vonatkozásában előterjesztett méltányossági 
kérelem felterjesztése az elbírálási döntésre jogosult osztályra. 
21.6.5. A biztosító intézetekkel megkötött átalány-megállapodás hatálya alá tartozó közlekedési 
balesetekről nyilvántartást vezet, a nyilvántartásba vételhez szükséges vizsgálatot lefolytatja. 
21.6.6. Végzi a külföldi telephelyű gépjármű üzemeltetésével bekövetkezett balesetből eredő kár 
rendezésével kapcsolatos, biztosító intézetekkel folytatott levelezést, adatszolgáltatást, kárszámlát 
készít, határozatot hoz. A magyar állampolgárt külföldön vagy belföldön ért külföldi személy által 
okozott baleset miatt megtérítési igény vizsgálata érdekében a kárrendezési irodákkal levelezést 
folytat, adatszolgáltatást teljesít, az igényt érvényesíti. 
21.6.7. Az ún. mögöttes felelősség érvényesítése. 
21.6.8. Lezárt ügyekben érkezett beadványok, keresetlevelek továbbítása az illetékes 
osztályoknak. 
21.6.9. A végrehajtható fizetésre kötelező határozatokban foglalt követelések nyilvántartása 
érdekében adatszolgáltatást teljesít. 

22. Az Ügyfélszolgálati Osztály feladata 

22.1. Nemzeti nyugdíjügyekben: 
22.1.1. ügyfélfogadás, felvilágosítás adása, igénybejelentések, kérelmek felvétele, az igények 

iktatása, 
22.1.2. nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele, írásba foglalása, 
22.1.3. telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása, 
22.1.4. az igényelbírálás előkészítése (KELEN elektronikus dosszié nyitása fénymásolási, 

szkennelési feladatok ellátása), 
22.1.5. a lezárt nyugdíjügyekben személyesen megjelenő ügyfelek tájékoztatása, 
22.1.6. az adatbázisban (NYUGDMEG-GOVSYS, EETÜR rendszerben) nem szereplő ügyfelek, 

szervezetek beadványainak iktatása, megválaszolása, 
22.1.7. soros felülvizsgálatra irányuló MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott értesítések 

iktatása , 
22.1.8. vidékről lakhely szerinti illetékesség miatt érkező ügyek iktatása, fáziskezelése, lezárása, 
22.1.9. Kormányzati Ügyfélvonalról (1818) érkező megkeresések kezelése, szükséges 

intézkedések megtétele, 
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22.1.10. Foglalkoztatási Osztályoktól érkező megkeresésekre adatszolgáltatás teljesítése, 
22.1.11. időpontfoglalás személyes ügyfélfogadáshoz, 
22.1.12. együttműködés az ügykezelési területtel a postai és elektronikus úton érkezett kérelmek 

iktatásában. 
22.2. Nemzeti adategyeztetési ügyekben:  

22.2.1. ügyfélfogadás, 
22.2.2. a benyújtott dokumentumok átvétele, elektronizálása, 
22.2.3. felvilágosítás adás az ügy állásáról, a még szükséges eljárási intézkedésekről, 

teendőkről, jegyzőkönyv felvétel, 
22.2.4. másolatot készítés dokumentumokról, döntésekről, hitelesítés (záradékolás), 

kiadmányozás, 
22.2.5. a telefonon jelentkező ügyfelek a call-centeren keresztüli hívásának fogadása, 
22.2.6. tájékoztatás adása a még benyújtás előtti, illetve a hivatalbóli eljárás megindítása előtti 

fázisban álló ügyek tudnivalóiról, 
22.2.7. felvilágosítást ad a hivatalbóli eljárás várható időpontjáról, 
22.2.8. időpontfoglalás a személyes ügyfélfogadáshoz, 
22.2.9. nyugdíj kérelem esetén tájékoztatás a hivatali elérhetőségről, 
22.2.10. az EETÜR-ben nem szereplő ügyekben érkező megkeresések megválaszolása, 

segítségnyújtás az elektronikus ügyindításhoz. 

23. A Nemzetközi Adategyeztetési Osztály feladata 

23.1. Nemzetközi Adategyeztetési Osztály hatósági feladatai:  
23.1.1. Adategyeztetési eljárás érdemi ügyintézési szakaszában a kimutatás adatainak 
elkészítése, a kérelem illetékességből történő továbbítása, vagy előzmény esetén intézkedés a 
beszerzésről. 
23.1.2. A korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában a foglalkoztatói igazolások alapján 
döntés a beszámíthatóság (elfogadhatóság) tárgyában. Szükség szerint szakmai állásfoglalás 
beszerzése, valamint a munkakör (munkahely) azonosítása iránti eljárás lefolytatásának 
kezdeményezése. 
23.1.3. Az eljárás lefolytatása, érdemi döntéshozatal. 
23.1.4. Külföldi szolgálati idő adatok beszerzése a Magyarországgal szociális biztonsági 
egyezményt kötött országokból, Svájcból, illetve az EU/EGT tagállamaiból, a beérkezet szolgálati idő 
adatok magyar szolgálati idővel való ütköztetése, átfedő időszakok esetén az alkalmazandó jog 
meghatározása, majd az életpálya alatt megszerzett összes szolgálati időről kimutatás készítése. 
23.1.5. Hatósági bizonyítvány kiállítása és kézbesítése. 
23.1.6. Igazolási kérelem bekérése. 
23.1.7. A bírósági döntést követően – szükség esetén – intézkedés a végrehajtás iránt. 
23.1.8. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásával és 
visszautalásával kapcsolatos eljárás lefolytatása, kapcsolattartás az Európai Unió központi 
nyugdíjbiztosítási szerveivel. 
23.1.9. Kapcsolatot tart a Igazságügy Minisztérium mellett működő SOLVIT Központtal. 

23.2. Nemzetközi Adategyeztetési Osztály ügyfélszolgálati feladatai: 
23.2.1. Nemzetközi ügyekben, általános tájékoztatási tevékenység ellátása. 
23.2.2. Személyesen behozott iratok fénymásolása, szkennelése, szakterületre való továbbítása. 
23.2.3. Idegen nyelvű iratok fordítása, külső fordító iroda bevonása esetén a fordítandó iratok 
begyűjtése, nyilvántartása, ügyintézők részére való továbbítása. 
23.2.4. A Főosztály feladatainak ellátásához kapcsolódó tolmácsolási tevékenység ellátása. 
23.2.5. Beérkező iratok szakrendszerbe való érkeztetése, iktatása. 
23.2.6. Nemzetközi szakterület központi elektronikus levélcímére érkező küldemények 
továbbítása.  
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23.3. A Nemzetközi Adategyeztetési Osztály funkcionális feladatai: 
A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

24. A Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Osztály hatósági feladata 

24.1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott nyugellátások 
(öregségi, hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátások) iránti igények elbírálása, 
döntéshozatal. 
24.2. A külön jogszabályokban meghatározott ellátások (átmeneti bányászjáradék, táncművészeti 
életjáradék, rokkantsági járadék) iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 
24.3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti baleseti járadék iránti igények 
elbírálása, döntéshozatal. 
24.4. A korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában a foglalkoztatói igazolások alapján döntés 
a beszámíthatóság (elfogadhatóság) tárgyában. Szükség szerint szakmai állásfoglalás beszerzése, 
valamint a munkakör (munkahely) azonosítása iránti eljárás lefolytatásának kezdeményezése. 
24.5. Külföldi szolgálati idő adatok beszerzése azon ügyekben, amikor igénylő (hozzátartozói 
ügyekben a jogszerző) utoljára a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött 
országokban, Ausztriában, Horvátországban, Szlovéniában vagy Svájcban dolgozott, a beérkezett 
szolgálati idő adatok magyar szolgálati idővel való ütköztetése, átfedő időszakok esetén az 
alkalmazandó jog meghatározása. 
24.6. A kérelmek elbírálása, ha az igénylő, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt 
jogszerző magyar lakcímmel nem rendelkezik, de nem tartozik a hatályos egyezmények, illetve a 
883/2004/EK rendelet személyi hatálya alá. 
24.7. A kérelmek elbírálása, ha az igénylő, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt 
jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel (korábbi 
fegyveres szervvel), a Magyar Honvédséggel, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal vagy valamely 
nemzetbiztonsági szolgálattal korábban fennállt szolgálati viszony volt. 
24.8. Magyarországon előterjesztett nyugdíjigények továbbítása a külföldi ún. összekötő 
szervek/illetékes intézmények részére, az intézményektől érkező adatkérések teljesítése, külföldi 
szervek döntései alapján az összefoglaló határozat elkészítése. A keresetlevél értékelése, a 
teljesíthetőség vizsgálata, a döntés módosítása, visszavonása, továbbítása, igazolási kérelem 
bekérése. 
24.9. Nyugdíjügyekben és a Főosztály feladatát képező egyéb ügyekben keletkezett bírói ítéletek 
foganatosításához a döntések elkészítése. 
24.10. Az igények elbírálását követően szükség esetén a döntés felülvizsgálata (módosítás, 
visszavonás). 
24.11. A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok megválaszolása. 
24.12. Az egyes ellátások megállapításával, és továbbfolyósításával kapcsolatos – jogszabályban 
előírt – szakkérdésben való állásfoglalás beszerzése. 
24.13. A magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény szerinti járulék visszatérítési kérelmek 
ügyében közreműködés. 
24.14. Adategyeztetési eljárás, illetve nyugdíjrögzítési eljárás lefolytatása azon esetekben, amikor az 
igénylő illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző valamely nemzetbiztonsági 
szolgálattal állt korábban jogviszonyban.  
24.15. Az Állami Futárszolgálat által küldött iratok, levelek és egyéb postai küldemények átvétele. 
24.16. Iktatási, postázási, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása azon esetekben, ha igénylő, illetve 
hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző valamely nemzetbiztonsági szolgálattal állt 
korábban jogviszonyban.. 
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25. A Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1-2. hatósági feladata 

25.1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott nyugellátások 
(öregségi, hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátások) iránti igények elbírálása, 
döntéshozatal. 
25.2. A külön jogszabályokban meghatározott ellátások (átmeneti bányászjáradék, táncművészeti 
életjáradék, rokkantsági járadék) iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 
25.3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti baleseti járadék iránti igények 
elbírálása, döntéshozatal. 
25.4. A korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában a foglalkoztatói igazolások alapján döntés 
a beszámíthatóság (elfogadhatóság) tárgyában. Szükség esetén szakmai állásfoglalás beszerzése, 
valamint a munkakör (munkahely) azonosítása iránti eljárás lefolytatásának kezdeményezése. 
25.5. Külföldi szolgálati idő adatok beszerzése azon ügyekben, amikor igénylő (hozzátartozói 
ügyekben a jogszerző) Ausztria, Horvátország, Szlovénia, illetve Svájc kivételével EU/EGT 
tagállamokban, vagy Svájcban dolgozott utoljára, a beérkezett szolgálati idő adatok magyar szolgálati 
idővel való ütköztetése, átfedő időszakok esetén az alkalmazandó jog meghatározása. 
25.6. Magyarországon előterjesztett nyugdíjigények továbbítása külföldi ún. összekötő 
szervek/illetékes intézmények részére, az intézményektől érkező adatkérések teljesítése, külföldi 
szervek döntései alapján az összefoglaló határozat elkészítése.  
25.7. A keresetlevél értékelése, a teljesíthetőség vizsgálata, a döntés módosítása, visszavonása, 
továbbítása, igazolási kérelem bekérése. 
25.8. Nyugdíjügyekben és a Főosztály feladatát képező egyéb ügyekben keletkezett ítéletek 
foganatosításához a döntések elkészítése. 
25.9. Az igények elbírálását követően szükség esetén a döntés felülvizsgálata (módosítás, 
visszavonás). 
25.10. A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok megválaszolása. 
25.11. Az egyes ellátások megállapításával, és továbbfolyósításával kapcsolatos – jogszabályban 
előírt – szakkérdésben való állásfoglalás beszerzése. 

26. A Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati Osztály hatósági feladatai 

26.1. Jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos feladatok 
 

26.1.1. Ellátja a döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezéseiben foglalt feladatait. 
26.1.2. A perkapu munkanapokon történő folyamatos figyelemmel kísérése, intézkedés megtétele.  
26.1.3. A Családtámogatási Főosztály által egyedi hatósági ügyben hozott döntések 

szakszerűségének és jogszerűségének vizsgálata az ügyfél kérelme (keresete) alapján, 
javaslatok megfogalmazása a saját hatáskörben alkalmazható jogorvoslatok érvényesítésére. 

26.1.4. A keresetlevél és az ügy iratainak elektronikus úton történő továbbítása a bíróságnak. 
26.1.5. Kapcsolattartás a bírósággal; nyugdíjbiztosítási, családtámogatási, fogyatékossági 

támogatási, nagycsaládosok földgáz árkedvezménye, vakok személyi járadékával, illetve 
bányászati kereset kiegészítéssel kapcsolatos ügyekben a kormányhivatal jogi képviseletének 
ellátása. 

26.1.6. A pert befejező jogerős bírósági döntés végrehajtására vonatkozó tájékoztatás az ügyben 
eljárt hatósági osztály részére. 

26.2. Elemző, értékelő tevékenység. 
26.2.1. A főosztály ügyeiben született jogerős bírósági döntések tapasztalatainak elemzése javaslatok 

megfogalmazása az eredményes joggyakorlat érdekében. 
26.3. Elektronikus kapcsolattartás zökkenőmentes alkalmazása érdekében együttműködés a 
szakrendszerek fejlesztőivel, alkalmazási nehézségek folyamatos jelzése. 
26.4. Adatszolgáltatás, időszakos tájékoztatás a kormánymegbízott, főigazgató és külső szervek 
felé. 
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26.5. A kétfokú hatósági fórumrendszerről való áttérés átmeneti időszakában a másodfokú hatósági 
jogkör gyakorlása az alábbiak szerint: 
26.5.1. Családtámogatásokkal, fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával, bányászati 

keresetkiegészítéssel és a nagycsaládos földgáz árkedvezménnyel kapcsolatos ügyekben 
gyakorolja a járási hivatal/fővárosi kerületi hivatal 2020. március 1. előtt meghozott elsőfokú 
döntése ellen benyújtott  fellebbezés elbírálására jogosult hatóság jogköreit. 

26.5.2.  A 26.5.1. pontban meghatározott tárgyú peres ügyekben országos illetékességgel ellátja a 
jogi  képviseletet. 

26.6. Az előterjesztett keresetlevelek alapján, illetve a peres eljárás folyamán a döntést hozó 
szervezeti egység saját hatáskörű felülvizsgálatát kezdeményezheti a perképviseleti tevékenységével 
összefüggésben. 

27. A Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati Osztály funkcionális feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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III.  Fejezet 
A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

28. A Főosztály vezetőjének speciális feladatai 

28.1. A Főosztályon belül biztosítja az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítését. 
28.2. A Főosztályt alkotó osztályok szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatban követendő belső 
eljárásokat rendelkezéssel szabályozza a jogszabályok, kormánymegbízotti utasítások és a szakmai 
eljárásrendek keretei között. 
28.3. Szükség esetén bármely, a Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyet, vagy ügyek 
meghatározott csoportját közvetlen irányítása alá von.  
28.4. Közvetlenül irányítja és felügyeli a Főosztály adatvédelmi tevékenységét az adatvédelmi 
kapcsolattartón keresztül. 
28.5. A munkafolyamatok ellenőrzése részeként a főosztályvezető a foglalkoztatottak részére eseti, 
illetve rendszeres írásos jelentéstételi kötelezettséget ír elő. 
28.6. Átruházott hatáskörben ellátja a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársakkal kapcsolatos 
teljesítményértékelési, minősítési és egyéb humánpolitikai, valamint munkajogi tevékenységeket. 

29. Az osztályvezetők feladatai az általuk vezetett szervezeti egységek vonatkozásában 

29.1. Elsősorban munkafolyamatba épített ellenőrzések és eseti egyéni számonkérések keretében 
folyamatosan ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását, a törvényesség és szakszerűség 
érvényesülését, a határidők betartását, az ügyintézéssel és ügyfél-tájékoztatással szemben elvárt 
minőségi követelményeknek való megfelelést. 
29.2. A döntés ellen benyújtott keresetlevéllel összefüggésben a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 
29.3. Az osztályvezető rendszeresen beszámol a főosztályvezetőnek az elvégzett munkáról, az 
utasítások végrehajtásáról, a kiemelt jelentőségű ügyekről. Az osztályvezető köteles soron kívül 
tájékoztatni a főosztályvezetőt a közérdeklődésre számot tartó ügyekről, az esetleges 
munkatorlódásról, a szükséges vezetői intézkedés megtétele céljából. 
29.4. A Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati Osztály vezetője nyugdíjbiztosítási, 
családtámogatási és fogyatékossági támogatási, vakok személyi járadéka, nagycsaládos földgáz-
árkedvezmény tárgyú peres eljárásokban a Kormányhivatal jogi képviseletét az eljáró jogi képviselő 
kijelölésével biztosítja. 

30. A Központi Nyugdíj Koordinációs Ügykezelési Osztályon foglalkoztatottak feladatai 

30.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban 
a) A Központi Nyugdíj Koordinációs Ügykezelési Osztály vezetése 
b) ügyviteli feladatok 
c) nyugdíjbiztosítási feladatok 
d) hatósági feladatok 
e) statisztikai szakfeladatok 
f) felülvizsgálói feladatok 
g) szakfelülvizsgálói feladatok 

 
30.2. Munkavállalói jogviszonyban: ügyviteli feladatok 

31. A Nyugdíjbiztosítási Méltányossági Ügyek Osztálya foglalkoztatottjainak feladatai 

31.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nyugdíjbiztosítási Méltányossági Ügyek Osztálya vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási igazgatási feladatok 
c) hatósági feladatok  
d) megállapodás kezelési feladatok 
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e) méltányossági hatósági feladatok 
f) méltányossági hatósági feladatok szakfelülvizsgálata 
g) méltányossági hatósági feladatok felülvizsgálata 
h) ügyviteli feladatok 

31.2. Munkavállalói jogviszonyban: ügyviteli feladatok 

32. A Nyugdíj-felülvizsgálati Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

32.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nyugdíj-felülvizsgálati Osztály vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási jogorvoslati feladatok szakfelülvizsgálata 
c) nyugdíjbiztosítási jogorvoslati feladatok felülvizsgálata 
d) nyugdíjbiztosítási jogorvoslati feladatok 
e) ügyviteli feladatok 

33. Az Ellenőrzési Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

33.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) az Ellenőrzés Osztály1. vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási ellenőrzési feladatok 
c) nyugdíjbiztosítási titkársági feladatok 
d) nyugdíjbiztosítási adminisztrációs feladatok 
e) nyugdíjbiztosítási ellenőrzési feladatok felülvizsgálata 
f) nyugdíjbiztosítási ellenőrzési feladatok szakfelülvizsgálata 
g) ügyviteli feladatok 

34. Az Ellenőrzési Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai: 

34.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) az Ellenőrzési Osztály 2. vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási ellenőrzési feladatok 
c) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok 
d) nyugdíjbiztosítási ellenőrzési feladatok felülvizsgálata 
e) nyugdíjbiztosítási ellenőrzési feladatok szakfelülvizsgálata 
f) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok felülvizsgálata 
g) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok szakfelülvizsgálata 
h) ügyviteli feladatok 

35. A Nyilvántartási Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

35.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nyilvántartási  Osztály 1. vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok, 
c) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok felülvizsgálata 
d) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok szakfelülvizsgálata 
e) ügyviteli feladatok 

36. A Nyilvántartási Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai: 

36.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nyilvántartási Osztály 2. vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok 
c) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok felülvizsgálata 
d) nyugdíjbiztosítási nyilvántartási feladatok szakfelülvizsgálata 
e) ügyviteli feladatok 
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37. A Nyugdíjmegállapítási Osztály 1-3. foglalkoztatottjainak feladatai: 

37.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nyugdíjmegállapítási Osztály vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási feladatok 
c) nyugdíjbiztosítási feladatok felülvizsgálata 
d) nyugdíjbiztosítási feladatok szakfelülvizsgálata 
e) ügyviteli feladatok 
f) titkársági feladatok 

38. Az Adategyeztetési Osztály 1-4. foglalkoztatottjainak feladatai: 

38.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a. az Adategyeztetési Osztály vezetése 
b. nyugdíjbiztosítási feladatok 
c. nyugdíjbiztosítási feladatok felülvizsgálata  
d. nyugdíjbiztosítási feladatok szakfelülvizsgálata  
e. ügyviteli feladatok 
f. titkársági feladatok 

39. Az Ügyfélszolgálati Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

39.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) az Ügyfélszolgálati Osztály vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálati felülvizsgálata 
c) nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálati szakfelülvizsgálata 
d) nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálati feladatok 
e) ügyviteli feladatok 

40. A Nemzetközi Adategyeztetési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

40.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nemzetközi Adategyeztetési Osztály vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási feladatok 
c) nyugdíjbiztosítási feladatok felülvizsgálata  
d) nyugdíjbiztosítási feladatok szakfelülvizsgálata  
e) ügyfélszolgálati feladatok 
f) ügyviteli feladatok 
g) titkársági feladatok 

41. A Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

41.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Osztály vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási feladatok 
c) nyugdíjbiztosítási feladatok felülvizsgálata 
d) nyugdíjbiztosítási feladatok szakfelülvizsgálata 

42. A Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1-2. foglalkoztatottjainak feladatai: 

42.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási feladatok 
c) nyugdíjbiztosítási feladatok felülvizsgálata 
d) nyugdíjbiztosítási feladatok szakfelülvizsgálata 
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43. A Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

43.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati Osztály vezetése 
b) nyugdíjbiztosítási, családtámogatási, fogyatékossági támogatási perképviseleti feladatok 
c) családtámogatási fogyatékossági támogatási ügyekben hatósági eljárási cselekmény 

kezdeményezése 
d) titkársági (ügyviteli és adminisztrációs) feladatok 

 

44. A főosztályvezető közvetlen irányítása alatt állók feladatai: 

44.1. Kormányzati szolgálati jogviszonyban: 
a) a Nyugdíjbiztosítási Főosztály vezetése 
b) titkársági (koordinációs és ügyviteli) feladatok 
c) szak-felülvizsgálói feladatok nemzeti ügyekben 
d) szak-felülvizsgálói feladatok nemzetközi ügyekben 
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IV. Fejezet 
Működési rend 

45. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

46. Ügyfélfogadás 

 Az ügyfélfogadási időben az ügyfelek telefonon történő tájékoztatását is 
biztosítani kell. 

 Budapesten és Cegléden Vácott 
Hétfő: 08:00-16:00 08:00-16:00 
Kedd: 08:00-16:00 08:00-12:00 
Szerda: 08:00-16:00 08:00-16:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 08:00-12:00 
Péntek: 08:00-13:00 08:00-12:00 
 

47. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

48. Értekezletek 

48.1. Főosztályi értekezlet: a főosztályvezető az osztályvezetők részvételével havonta, illetve 
szükség szerint tart értekezletet. 
48.2. Osztályértekezlet: az osztályvezető havonta, illetve szükség szerint tart értekezletet, melyen 
az osztály tagjainak részvétele kötelező. 
48.3. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy emlékeztetőt készít(tet)het, amelyet az 
értekezlet vezetője ír alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az értekezleten született döntéseket, a 
végrehajtásért felelős személyek nevét és a végrehajtási határidőket. Az emlékeztetők nyilvántartása 
a Nyugdíjbiztosítási Koordinációs és Méltányossági Ügyek Osztálya feladata. 
48.4. Eseti szakmai konzultációt az érintettek bevonásával igény szerint tartanak a vezetők. Eseti 
szakmai konzultációt az ügy tárgyának, sürgősségi fokának megjelölésével kell jelezni a 
főosztályvezető részére. 

49. Ellenőrzés 

A főosztályvezető és az osztályvezető ellenőrzési jogkörüket a belső munkamegosztás szerint az 
ügyintézési folyamatban, a kiadmányozás során, az iratok irattárba tétele előtt, illetve jelzés esetén 
szúrópróbaszerűen, az egyes iratok áttekintésével, illetve adatszolgáltatás kérésével gyakorolják. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Levelezési cím (1) 1519 Budapest, Pf. 575. 

Levelezési cím (2) 1364 Budapest, Pf. 234. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. 

E-mail (1): isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu 

E-mail (2): gyamhivatal.budapest@bfkh.gov.hu 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyen is végzi: 

1035 Budapest, Váradi utca 15. (Szociális és Gyámügyi Osztály és Gyámügyi Döntés-felülvizsgálati 
Osztály) 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. A Főosztály hatásköre főszabály szerint a Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki. 

3.2. A Főosztály a Kormányhivatal illetékességi területétől eltérő illetékességi területen jár el a 
következő ügytípusokban:  

3.2.1. A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel 
nem rendelkező magyar állampolgár, vagy külföldi személy esetében - a büntetés-végrehajtással 
összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével - a pártfogó felügyelői feladatok ellátása. 

3.2.2. Döntő hatóságként történő eljárás az Európai Unió más tagállamából érkező kárenyhítési 
kérelmek esetén.  

3.2.3. A kárpótlási hatósági feladatkörbe tartozó ügyekben országos illetékességgel jár el.  

3.2.4. Országos illetékességgel jár el a nem magyar állampolgárságú gyermek - ide nem értve a 
szabad mozgás és tartózkodás jogát legalább 3 hónapja gyakorló, Magyarországon bejelentett 
lakóhellyel rendelkező gyermek - ideiglenes hatályú elhelyezése és nevelésbe vétele ügyében. 

3.2.5. Országos illetékességgel jár el belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely, továbbá utolsó hazai 
lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában a gyámhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben. 

  

mailto:gyamhivatal.budapest@bfkh.gov.hu
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4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 
II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Szociális és Gyámügyi Osztály által ellátott feladatok: 

5.1. A Szociális és Gyámügyi Osztály  gyámügyi és gyermekvédelmi koordinációs feladatai körében 

5.1.1. Tájékoztatja a minisztert az ellenőrzési tervről, valamint az ellenőrzések és vizsgálatok 
tapasztalatairól. 

5.1.2. Szakmai koordinációs értekezletet hív össze a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók 
számára. 

5.1.3. Véleményezi a helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására 
vonatkozó javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását. 

5.1.4. Ellátja a hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók képzésével, továbbképzésével, 
foglalkoztatásuk koordinálásával kapcsolatos feladatokat. 

5.1.5. Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket 
szervez. 

  

Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály 

főosztályvezető 

Kárpótlási és Családi 
Csődvédelmi Osztály 

osztályvezető 

Szociális és Gyámügyi Osztály 
osztályvezető 

Felnőttkorú Bűnelkövetők 
Pártfogó Felügyelői Osztálya 

osztályvezető 

Fiatalkorú Bűnelkövetők 
Pártfogó Felügyelői Osztálya 

osztályvezető 

Igazságügyi Osztály 
osztályvezető 

Gyámügyi Döntés-
felülvizsgálati Osztály 

Osztályvezető 
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5.1.6. Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi és területi államigazgatási szervekkel. 

5.1.7. Szakmai támogatást nyújt a család- és gyermekjóléti központok kerületi jelzőrendszeri 
tanácsadóinak, valamint évente egyszer összehívja őket és közösen értékelik a főváros 
gyermekvédelmi jelzőrendszerének működését. 

5.2. Gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladatkörében 

5.2.1. Dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 
intézmények, hálózatok hatósági nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben. 

5.2.2. Dönt az örökbefogadásról, örökbefogadhatóvá nyilvánításról, a felek közös kérelmére az 
örökbefogadás felbontásáról, pert indíthat örökbefogadás felbontására, továbbá kérelemre 
tájékoztatást adhat a vér szerinti szülők, testvérek természetes személyazonosító adatairól, vér 
szerinti szülő egészségügyi adatairól. 

5.2.3. Dönt a nem magyar állampolgárságú gyermek - ide nem értve a szabad mozgás és 
tartózkodás jogát legalább 3 hónapja gyakorló, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező 
gyermek - ideiglenes hatályú elhelyezése és nevelésbe vétele ügyében. 

5.2.4.   Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely, továbbá utolsó hazai lakóhely vagy tartózkodási hely 
hiányában országos illetékességgel eljár a gyámhatósági hatáskörbe tartozó ügyekben. 

5.2.5.  Dönt a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről. 

5.2.6. Elvégzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 
intézmények, hálózatok ellenőrzését. 

5.2.7. Nyilvántartást vezet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény és a 
végrehajtására kiadott jogszabályokban megjelölt adatokról. 

5.2.8. Elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel/szolgáltatásokkal, illetve a 
gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést. 

5.3. Szociális hatósági, ellenőrzési és koordinációs feladatkörében 

5.3.1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátási 
kötelezettségek teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri, és amennyiben az önkormányzat, illetve 
az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az ellátási 
kötelezettségéből adódó feladatainak, különösen fenntartói feladatának, illetve az önkormányzat a 
szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz eleget, megfelelő határidő tűzésével 
felszólítja a feladat teljesítésére. 

5.3.2. Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket 
szervez. 

5.3.3. Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi és területi államigazgatási szervekkel és az Integrált Jogvédelmi Szolgálattal. 

5.3.4. Dönt a szociális szolgáltatók, intézmények hatósági nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
ügyekben, továbbá a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére a folyó évi térítési 
díj-hátralék erejéig a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről. 

5.3.5. Elvégzi a szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzését. 

5.3.6. Dönt a fejlesztő foglalkoztatási engedélyek kiadásáról és ellenőrzi az engedélyezett fejlesztő 
foglalkoztatást. 

5.3.7. Nyilvántartást vezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, 
valamint végrehajtási jogszabályaiban megjelölt adatokról. 
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5.4. Perképviseletet lát el a 2020. március 1. napján folyamatban levő ügyekben, amelyekben az 
egyfokú hatósági fórumrendszerre történő áttérést megelőzően az osztály másodfokú hatósági 
feladatkörben járt el. 

5.5. Perképviseletet lát el azon hatósági ügyekben, melyekben az osztály által hozott döntés ellen 
2020. március 1. napját követően keresetlevél benyújtásának van helye.  

5.6. Részt vesz a 2020. március 1. napját benyújtott fellebbezések feldolgozásában. 

6. Gyámügyi Döntés-felülvizsgálati Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Koordinációs feladatai tekintetében 

6.1.1. Tájékoztatja a minisztert az ellenőrzési tervről, valamint az ellenőrzések és vizsgálatok 
tapasztalatairól. 

6.1.2. Szakmai koordinációs értekezletet hív össze, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatásköröket ellátó hatóságok számára.  

6.1.3. Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket 
szervez. 

6.1.4. Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi és területi államigazgatási szervekkel. 

6.2. Ellátja a gyámügyi és gyermekvédelmi egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatokat 

6.2.1. Ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének és a kerületi 
hivatalnak, mint gyámhatóságnak a szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. 

6.2.2.  A gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén javaslatot tesz fegyelmi 
felelősségre vonás alkalmazására, illetve büntetőeljárást kezdeményez a gyermek sérelmére 
elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén. 

6.2.3. Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének gyermekvédelmi 
és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint a rendőrség által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés 
tekintetében. 

6.2.4. Ellenőrzési jogkörében legalább négyévenként ellenőrzi a gyámhatóságok gyámügyi és 
gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét. 

6.2.5. A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter utasítása alapján az ellenőrzési 
tervben meghatározottakon túl vizsgálatot folytat le a meghatározott témakörben. 

6.2.6. Nyilvántartást vezet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben és 
végrehajtási jogszabályaiban megjelölt adatokról. 

6.2.7. Elkészíti a gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést. 

6.2.8. Ellátja a kerületi hivatal gyámhatósági, egyfokú eljárásban hozott döntéseivel kapcsolatban a 
döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezéseiben foglalt feladatait. Jogszabálysértés 
esetén felügyeleti intézkedést tesz. A keresetlevelet, az ügy iratait és a védiratot továbbítja a 
bírósághoz. Ezekben az ügyekben önálló perképviseleti tevékenységet lát el. 

6.2.9. Elbírálja a 2020. március 1. napját megelőzően indult eljárásokban a kerületi hivatal döntései 
ellen előterjesztett fellebbezéseket, a másodfokú döntés ellen indított közigazgatási perekben ellátja a 
perképviseletet. 
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7. Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya által ellátott feladatok: 

7.1. Koordinációs feladatai tekintetében 

7.1.1. Illetékességi területén együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a büntetés-
végrehajtási intézetekkel, a rendőrséggel, a gyámhatóságokkal és más hatóságokkal, továbbá az 
önkormányzatokkal, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, az oktatási intézményekkel, a 
munkáltatókkal, a társadalmi és egyéb szervezetekkel és az állampolgárokkal. 

7.1.2. Külön forrás és kapacitás hiányában a feladat-megvalósítás érdekében együttműködik az 
állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és egyéb szervezetekkel; kezdeményezheti 
együttműködési megállapodás, ellátási szerződés megkötését. 

7.2. Ellátja a felnőttkorú bűnelkövetők pártfogó felügyeletével összefüggő feladatait. 

7.2.1. A nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró 
elrendelésére pártfogó felügyelői véleményt, továbbá környezettanulmányt készít a felnőttkorú 
elkövetőkről. 

7.2.2. Szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka büntetés végrehajtását. 

7.2.3. Szervezi és végrehajtja a jóvátételi munka intézkedést. 

7.2.4. Végrehajtja az elkövetők pártfogó felügyeletét: ellenőrzi és segíti a jogszabályokban 
meghatározott, a bíróság határozatában elrendelt, illetve az ügyészség által előírt magatartási 
szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését.  

7.2.5. Ellátja a felnőttkorú bűnelkövetők pártfogó felügyeletével kapcsolatos európai uniós és 
nemzetközi feladatokat. 

7.2.6. Közreműködik a pártfogó felügyelői tevékenység nemzetközi szervezeteivel való kapcsolat 
fejlesztésében. 

7.2.7. Közreműködik a pártfogó felügyelői tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 
előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását. 

7.3. Ellátja a felnőttkorú bűnelkövetők pártfogó felügyeletével kapcsolatos egyéb feladatait 

7.3.1. Közreműködik a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló Korm. határozat 
stratégiai céljaiból eredő feladatok ellátásában. 

7.3.2. Közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013–2020) szóló OGY határozat 
végrehajtásában. 

7.3.3. Vezeti a pártfogó felügyelői tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokat; a pártfogó 
felügyelői tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat. 
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8. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya által ellátott feladatok: 

8.1. Koordinációs feladatai tekintetében 

8.1.1. Illetékességi területén együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a büntetés-
végrehajtási intézetekkel, a rendőrséggel, a gyámhatóságokkal és más hatóságokkal, továbbá az 
önkormányzatokkal, a gyermekjóléti szolgálatokkal, az oktatási intézményekkel, a munkáltatókkal, a 
társadalmi és egyéb szervezetekkel és az állampolgárokkal. 

8.1.2. Külön forrás és kapacitás hiányában a feladat-megvalósítás érdekében együttműködik az 
állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és egyéb szervezetekkel; kezdeményezheti 
együttműködési megállapodás, ellátási szerződés megkötését. 

8.2. Ellátja a fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyeletével összefüggő feladatait. 

8.2.1. Az ügyész, a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró megkeresésére pártfogó felügyelői 
véleményt, továbbá a nyomozó hatóság, a bíróság, megkeresésére környezettanulmányt készít a 
fiatalkorú elkövetőkről, szervezi és végrehajtja a jóvátételi munka intézkedést. 

8.2.2. Elősegíti a fővárosi egységes jog- és végrehajtási gyakorlat megvalósítását a megelőző 
pártfogás szakterületén. 

8.2.3. Végrehajtja az elkövetők pártfogó felügyeletét, és a megelőző pártfogást: ellenőrzi és segíti a 
jogszabályokban meghatározott, a bíróság határozatában elrendelt, illetve az ügyészség által előírt 
magatartási szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését.  

8.3. Ellátja a fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyeletével kapcsolatos európai uniós és nemzetközi 
feladatokat. 

8.3.1. Közreműködik a pártfogó felügyelői tevékenység nemzetközi szervezeteivel való kapcsolat 
fejlesztésében. 

8.3.2. Közreműködik a pártfogó felügyelői tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 
előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását. 

8.4. Ellátja a fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyeletével kapcsolatos egyéb feladatait. 

8.4.1. Közreműködik a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló Korm. határozat 
stratégiai céljaiból eredő feladatok ellátásában. 

8.4.2. Közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013–2020) szóló OGY határozat 
végrehajtásában. 

8.4.3. Vezeti a pártfogó felügyelői tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokat; a pártfogó 
felügyelői tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat. 

9. Igazságügyi Osztály által ellátott feladatok: 

9.1. Áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatai körében 

9.1.1. A szakmai együttműködési rendszer fejlesztése keretében együttműködik és kapcsolatot tart a 
rendőrség áldozatvédelmi hálózatával, a nyomozó hatósággal, az ügyészséggel, a bírósággal, az 
Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, a konzuli szolgálattal, a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatokkal, az egészségügyi intézményekkel, az ifjúságvédelmi szervezetekkel, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, 
az alap- és szakellátást nyújtó szociális szolgáltatókkal és intézményekkel, a közoktatási 
intézményekkel, a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és az egyházakkal. 

9.1.2. Gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, hatóságok 
az áldozatokat megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék. 
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9.1.3. Ellátja az áldozatsegítéssel összefüggő közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatait: 

9.1.3.1. Áldozatsegítő szolgáltatásként elősegíti az áldozat érdekeinek érvényesítését, azonnali 
pénzügyi segélyt ad, illetve jogi segítségnyújtást biztosít. 

9.1.3.2. Érdekérvényesítés keretében az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki az áldozati 
státusz igazolásáról. 

9.1.3.3. Azonnali pénzügyi segélyt adhat, vagy más hatóság által előlegként biztosított támogatást 
megtéríthet. 

9.1.3.4. Jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem esetén hatósági bizonyítvány kiállításával igazolja, 
hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban részesíthető áldozatnak minősül-e.  

9.1.3.5. Megvizsgálja az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem tárgyában hozott határozat, valamint 
egyéb, közvetlenül a bíróság előtt megtámadható döntések ellen benyújtott keresetleveleket és az 
ügy iratait – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – a Jogi és 
Koordinációs Főosztály Perképviseleti Osztályához továbbítja. 

9.1.3.6. Támogató hatóságként segíti az áldozatot a nyomtatvány kitöltésében, útmutatást ad a 
kiegészítő adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, szükség szerint beszerzi a kiegészítő 
adatokat, meghallgatja az áldozatot, továbbítja a kérelmet a döntő hatósághoz. 

9.1.3.7. Támogató hatóságként ellenőrzi a járadékra való jogosultságot, megszüntető ok fennállása 
esetén a járadék megszüntetését kezdeményezi a döntő hatóságnál. 

9.1.3.8. A törvényi feltételek fennállása esetén dönt a visszatérítési kötelezettségről, kérelemre 
indokolt esetben a visszatérítendő összeg megfizetésére halasztást, vagy részletfizetést 
engedélyezhet. A visszatérítés elmulasztása esetén megkeresi a tartozás összegének 
behajtására hatáskörrel rendelkező szervet. 

9.1.3.9. Visszatérítésre kötelező határozat, illetve a hatósági bizonyítvány kiállítása tárgyában hozott, 
valamint az eljárás során hozott, önálló jogorvoslattal megtámadható végzés ellen benyújtott 
keresetlevelet és az ügy iratait – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – 
a Jogi és Koordinációs Főosztály Perképviseleti osztályához továbbítja. 

9.1.3.10. A visszafizetendő összeg méltányosságból való elengedése, illetve mérséklése iránt 
benyújtott kérelmeket továbbítja az elbírálásra jogosult szervhez. 

9.1.3.11. A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére és az azonnali pénzügyi segélyre 
szolgáló célelőirányzat terhére azonnali pénzügyi segéllyel támogatja az áldozat lakhatással, 
ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti 
jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény következtében az áldozat ezen kiadások 
megfizetésére nem képes. 

9.1.3.12. Döntő hatóságként a kárenyhítés iránti kérelmet érdemben elbírálja és intézkedik a 
kifizetés teljesítése érdekében. A végleges döntéssel szembeni keresetlevelet nyilatkozatával és 
az ügy irataival együtt továbbítja a Jogi és Koordinációs Főosztály Perképviseleti Osztályára. 

9.1.4. Ellátja az áldozatsegítéssel összefüggő európai uniós és nemzetközi feladatokat: 

9.1.4.1. Az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat rendelkezésére 
bocsátja az adott tagállam által használt nyomtatványt, valamint segítséget nyújt annak 
kitöltéséhez; a kárenyhítés iránti kérelmet és az annak megalapozottságát alátámasztó 
okmányokat továbbítja a bűncselekmény elkövetésének helye szerint illetékes tagállam döntő 
hatóságához. 

  



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 12. számú melléklete 

8 

9.1.5. Ellátja az áldozatsegítéssel kapcsolatos egyéb feladatait: 

9.1.5.1. Tájékoztatja az ügyfelet büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségiről, a számára elérhető 
támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, valamint az igénybe vehető ellátásokról, 
juttatásokról, jogérvényesítési lehetőségekről, az áldozatsegítésben részt vevő állami, 
önkormányzati, civil és egyházi szervezetek elérhetőségéről, a bűncselekmény típusára 
figyelemmel az ismételt áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről. 

9.1.5.2. Ha más hatóságtól, szervtől, vagy szervezettől, illetve az áldozatsegítő szolgálathoz benyújtott 
támogatás iránti kérelemből természetes személy áldozattá válásáról szerez tudomást, írásban 
tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy áldozatsegítő támogatás jogosultja lehet és jogosultsága 
esetén a támogatások iránt kérelmet terjeszthet elő. 

9.1.5.3. Feladatai körében – szakmai és társszervekkel – kezdeményezheti együttműködési 
megállapodás megkötését. 

9.1.5.4. Nyilvántartást vezet az ügyféli tájékoztatásokról, a beérkezett kérelmekről, a megítélt 
támogatásokról; a nyilvántartás adatairól megkeresésre információt nyújt a büntető- vagy polgári 
ügyben eljáró bíróság, a büntető ügyben eljáró ügyész vagy nyomozó hatóság, valamint a jogi 
segítő, továbbá a gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhatóság részére. 

9.1.5.5. Az áldozatot hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 
egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez, ennek érdekében 
kezdeményezheti együttműködési megállapodás megkötését a területén működő egészségügyi 
szolgáltatóval.  

9.2. Ellátja a jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat 

9.2.1. Koordinációs feladatköre tekintetében: 

9.2.1.1. Illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel, a Budapesti Ügyvédi 
Kamarával, a területi közjegyzői kamarákkal, az önkormányzatokkal, a társadalmi és egyéb 
szervezetekkel. 

9.2.2. Ellátja a jogi segítségnyújtással összefüggő egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos 
feladatait: 

9.2.2.1. Elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, 
nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat. 

9.2.2.2. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a jogi segítő és a pártfogó ügyvéd 
igénybevételének lehetőségét, határozattal dönt a támogatás engedélyezéséről és annak 
mértékéről, a kérelem elutasításáról, szükség esetén a már megállapított támogatás 
módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról; erre irányuló kérelem esetén a fizetési 
feltételek módosításáról. 

9.2.2.3. A jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott döntés ellen benyújtott keresetlevelet  
és az ügy iratait – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – a Jogi és 
Koordinációs Főosztály Perképviseleti osztályához továbbítja. 

9.2.2.4. Ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat alaki-
formai szempontból, valamint vizsgálja, hogy - a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt 
védő részére megállapítható díjról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak figyelembevételével - 
megfelelnek-e a számlával együtt megküldött támogatást engedélyező végleges határozatban, 
illetve a teljesítési igazolásban, vagy végleges díjmegállapító határozatban foglaltaknak, a jogi 
szolgáltatást a jogi segítő, illetve a pártfogó ügyvéd a határozatban előírt igénybevételi határidőn 
belül kezdte-e meg, a jogi segítő igényérvényesítésére a törvényben meghatározott peren kívüli 
szolgáltatásnál 6 hónapon belül, peres jogi segítségnyújtásnál pedig 30 napon belül került-e sor, 
illetve a felszámított jogi segítői díj, vagy pártfogó ügyvédi díj megfelel-e a jogszabályokban 
előírtaknak.   
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9.2.2.5. A jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat, a támogatást 
engedélyező végleges határozatot, továbbá az állam által előlegezett, visszatérítendő támogatás 
engedélyezése esetén a fizetési kötelezettséget megállapító határozatot, illetve peres támogatás 
esetén a pártfogó ügyvédi díjat megállapító végleges határozatot – a jogszabályban 
meghatározott összesítővel – továbbítja a ”Jogi segítségnyújtás” költségvetési előirányzatot 
kezelő szerv illetékes szervezeti egységének. 

9.2.2.6. A visszatérítési kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási eljárást kezdeményez a 
követelés behajtása iránt. 

9.2.2.7. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet adós ellen a követelés végrehajtásra történő 
átadását megelőzően felszámolási eljárás indult, vagy az állami adóhatóság a végrehajtási 
eljárást felszámolási eljárás miatt megszüntette, és erről a végrehajtást kérőt értesítette, 
haladéktalanul intézkedik a felszámolónál a hitelezői igény bejelentése, vagy a behajthatatlansági 
igazolás beszerzése iránt. 

9.2.2.8. A jogi segítségnyújtásról szóló törvényben foglaltak alapján méltányosságból mentesítést 
adhat a pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. 

9.2.2.9. A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott méltányossági 
kérelmeket felterjeszti a szakmai irányítóhoz. 

9.2.3. Ellátja a jogi segítségnyújtással kapcsolatos európai uniós és nemzetközi feladatait: 

9.2.3.1. Továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelmeket 
és a jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, fordítással kapcsolatos feladatokat. 

9.2.4. Ellátja a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyéb feladatait: 

9.2.4.1. Ügyfélszolgálati tevékenység keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben 
felmerült jogi kérdésekben. 

9.2.4.2. Tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatosan. 

9.2.4.3. Számítógépes nyilvántartást vezet a jogi segítségnyújtási támogatás igénybevételéről. 

9.3. Ellátja a bűnmegelőzési és jóvátételi tevékenységgel kapcsolatos feladatait 

9.3.1. Illetékességi területén együttműködik az önkormányzatokkal, a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálatokkal, az oktatási intézményekkel, a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a rendőrséggel, a 
munkáltatókkal, a társadalmi és egyéb szervezetekkel és az állampolgárokkal, a Főosztály pártfogó 
felügyeletet ellátó szervezeti egységeivel. 

9.3.2. Külön forrás és kapacitás hiányában a feladat-megvalósítás érdekében együttműködik az 
állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és egyéb szervezetekkel; kezdeményezheti 
együttműködési megállapodás, ellátási szerződés megkötését. 

9.3.3. Részt vesz a büntető- és szabálysértési ügyekben alkalmazható mediáció és a bűnmegelőzés 
területét érintő feladatok megvalósítása érdekében a hazai pályázatok előkészítésében és 
megvalósításában. 

9.3.4. Ellátja a bűnmegelőzési és jóvátételi tevékenységgel összefüggő egyedi közhatalmi 
aktusokkal kapcsolatos feladatait. 

9.3.5. Biztosítja az elkövetőknek a jogszabályokban meghatározott, bírósági határozatban elrendelt, 
illetve az ügyészség által előírt külön magatartási szabályok megtartásához és a kötelezettségek 
valamint a pártfogó felügyelő rendelkezései teljesítéséhez szükséges programokon való részvétel 
lehetőségét. A Kormányhivatal erre alkalmas helyiségében biztosítja a terheltek számára a csoportos 
és/vagy egyéni foglalkozáson való részvétel lehetőségét. 
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9.3.6. Az ügyész közvetítői eljárásra utaló határozata, illetve a bíróságnak a büntetőeljárást – a 
közvetítői eljárás lefolytatása érdekében hozott – felfüggesztő végzése alapján kitűzi a közvetítői 
megbeszélés időpontját, és lefolytatja a közvetítői eljárást, okiratot állít ki a sértett és a terhelt közötti 
megállapodásról; koordinálja és szakmailag felügyeli az önkéntes ügyvéd közvetítők munkáját, az 
ügyvéd közvetítők mediációs eljárásának befejezéséről teljesítésigazolást állít ki, amelyet az illetékes 
szerv részére továbbít. 

9.3.7. Ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését, az eljárás befejezését 
követően a közvetítői eljárásról jelentést készít, amelyet megküld az ügyésznek, illetve a bíróságnak. 

9.3.8. Ellátja a bűnmegelőzési és jóvátételi tevékenységgel kapcsolatos európai uniós és 
nemzetközi feladatait. 

9.3.9. Közreműködik a büntető ügyekben alkalmazható mediáció és a bűnmegelőzés területén 
működő nemzetközi szervezetekkel való kapcsolat fejlesztésében. 

9.3.10. Közreműködik a büntető ügyekben alkalmazható mediációs és a bűnmegelőzési 
tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok előkészítésében, támogatja ezek szakmai 
megvalósítását. 

9.3.11. Ellátja a bűnmegelőzési és jóvátételi tevékenységgel összefüggő egyéb feladatait 

9.3.12. Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiai céljaiból eredő feladatok 
ellátásában. 

9.3.13. Vezeti a tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokat; a büntető- és szabálysértési 
ügyekben alkalmazható mediációs tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat. 

9.3.14. Részt vesz a különböző (országos, regionális és helyi) szinteken működtetett mediációs 
mentori rendszerben. 

10. Kárpótlási és Családi Csődvédelmi Osztály által ellátott feladatok: 

10.1. Kárpótlási feladatkörében 

10.1.1. Elvégzi az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 
szóló törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet alapján benyújtott kárpótlási kérelmek 
elbírálását, felülvizsgálatát, kifizetésre előkészítését. 

10.1.2. Elvégzi az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 
szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló, 
törvényben és a végrehajtására kiadott Korm. rendeletben meghatározottak szerint benyújtott 
kérelmek elbírálását, felülvizsgálatát, kifizetésre előkészítését. 

10.1.3. Az előző két pontban meghatározott felülvizsgálathoz elvégzi a kérelmező illetve a lehetséges 
örökösök felkutatását, ennek keretében kapcsolatot tart illetékes polgármesteri hivatalokkal, 
közjegyzőkkel, valamint az ügyfelekkel. 

10.1.4. Elvégzi a hadigondozotti kérelmekhez kapcsolódó adatszolgáltatást a kárpótlási adatbázisból. 

10.1.5. Vezeti a kárpótlási hatáskörhöz kapcsolódó nyilvántartásokat; adatokat szolgáltat; szakmai 
anyagokat készít elő. Adatot szolgáltat a Magyar Államkincstárnak a kárpótlási jegyek állományáról. 

10.1.6. Gondoskodik a Kormányhivatal jogi képviseletének ellátásáról bíróságok, más hatóságok 
előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. 

10.2. Családi Csődvédelmi feladatai körében 

10.2.1. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény alapján benyújtott kérelmeket 
megvizsgálja, ellenőrzi az adós belépési jogosultságát, elvégzi a szükséges bejegyzéseket a 
közhiteles ARE nyilvántartásban. 
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10.2.2. Az eljárások alatt végig vezeti a szükséges bejegyzéseket és módosításokat az ARE 
nyilvántartásban, illetve az arra jogosultaknak betekintést biztosít, adatot szolgáltat valamint 
tanúsítványt ad ki az ARE rendszerben közhitelesként vezetett adatok tekintetében. 

10.2.3. A bírósági egyezségkötésre irányuló eljárásban előkészíti az egyezséget, az 
adósságtörlesztési tervet, megszavaztatja az egyezséget, felügyeli az adós gazdálkodását, 
elszámoltatja az adóst, az egyezséget tartalmazó jegyzőkönyvet a bíróság elé terjeszti. 

10.2.4. Az adósságtörlesztési eljárás során az adósságtörlesztési szakaszban végrehajtja a bíróság 
által meghatározott feladatokat, elkészíti és a bíróág elé terjeszti a záróelszámolást. 

10.2.5. Gondoskodik a Kormányhivatal jogi képviseletének ellátásáról bíróságok, más hatóságok 
előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. 

10.2.6. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben meghatározott feladatai 
ellátása során kapcsolatot tart az adós ügyfelekkel, a hitelezőkkel, végrehajtó irodákkal és 
bíróságokkal. 

10.2.7. Vezeti a hatáskörhöz kapcsolódó nyilvántartásokat; adatokat szolgáltat; szakmai anyagokat 
készít elő. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

11. A Főosztály vezetőjének feladatai 

11.1. Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 

11.2. Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 
jegyzőket. 

11.3. Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

11.4. Havonta főosztályi értekezletet köteles tartani, rendszeresen beszámoltatja az osztályvezetőt 
a vezetése alatt lévő szervezeti egységek munkájáról. Felelős a munkarend, a munkafegyelem 
betartásáért. Rendszeresen tájékoztatja a kormánymegbízottat a Főosztály munkájáról a 
főosztályvezetői értekezleten, illetve a kormánymegbízott által meghatározott rendben, de legalább 
évente írásban tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a szakmai munka ellátásáról. A 
hatáskörbe tartozó kiosztott feladatokról és annak végrehajtásának módjáról soron kívül tájékoztatja a 
Főosztály foglalkoztatottait, valamint a Főosztályt érintő rendkívüli eseményekről. 

12. Az osztályvezetők feladatai  

12.1. Ellátja a főosztályvezető által meghatározott általános vezetői feladatokat, illetőleg irányítja és 
egyben operatívan részt vesz az általa vezetett szervezeti egység feladatának ellátásban. 

12.2. Köteles szükség szerint, de legalább havonta a foglalkoztatottai részére értekezletet tartani. 

12.3.  Felelős az osztályt érintő időszakos leltározások és selejtezések határidőben történő 
elvégzéséért.  

13. A Szociális és Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő 

13.1.1. Gyámügyi szakügyintéző, gyámügyi feladatot ellátó tisztviselő: lefolytatja a kormányhivatal 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörébe tartozó közigazgatási eljárásokat, részt vesz a gyámügyi 
és gyermekvédelmi koordinációs feladatok ellátásában.  Perképviseletet lát el az osztály 
feladatkörébe tartozó ügyekben. 
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13.1.2. Szociális szakügyintéző, szociális feladatot ellátó tisztviselő: lefolytatja a Kormányhivatal 
szociális hatósági hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárásokat, engedélyezi és ellenőrzi a szociális 
intézményeket, szolgáltatókat, részt vesz a szociális koordinációs feladatok ellátásában.  

13.1.3. Gyermekvédelmi feladatot ellátó tisztviselő: lefolytatja a kormányhivatal gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények engedélyezésével, ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokat, részt vesz a 
gyermekvédelmi koordinációs feladatok ellátásában.   

13.1.4. Titkársági és igazgatási ügyintéző: ellátja az osztályvezető és a gyámügyi, szociális 
szakügyintézők szakmai tevékenységét segítő titkársági, iktatási és egyéb funkcionális feladatokat. 

14. A Gyámügyi Döntés-felülvizsgálati Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

14.1. Gyámügyi feladatot ellátó tisztviselő: A kerületi hivatalok gyámhatósági döntései tekintetében 
döntés-felülvizsgálati tevékenységet végez, illetve felügyeleti eljárást folytat le, továbbá perképviseleti 
feladatokat lát el. A települési önkormányzat jegyzőjének gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági 
ügyeiben, valamint a rendőrség által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében másodfokú 
eljárást folytat le. Részt vesz a gyámügyi és gyermekvédelmi koordinációs feladatok ellátásában.  . 

14.2. Titkársági és igazgatási ügyintéző: ellátja az osztályvezető, valamint a gyámügyi ügyintézők 
szakmai tevékenységét segítő titkársági, iktatási és egyéb funkcionális feladatokat. 

15.  A Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő 

15.1.1. Pártfogó felügyelő: ellátja a felnőtt korú bűnelkövetők pártfogó felügyeletét, részt vesz a 
közérdekű munka büntetés végrehajtásában. Eleget tesz a jogszabályokban előírt tájékoztatási, 
javaslattételi, véleményezési, jelentési, indítványozási, intézkedés-kezdeményezési 
kötelezettségének, környezettanulmányt, pártfogó felügyelői véleményt készít. 

15.1.2. Titkársági és igazgatási ügyintéző: ellátja az osztályvezető és a pártfogó felügyelők szakmai 
tevékenységét segítő titkársági, iktatási és egyéb funkcionális feladatokat. 

16. A Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő 

16.1.1. Pártfogó felügyelő: ellátja a fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyeletét, és a megelőző 
pártfogás feladatait. Eleget tesz a jogszabályokban előírt tájékoztatási, javaslattételi, véleményezési, 
jelentési, indítványozási, intézkedés-kezdeményezési kötelezettségének, környezettanulmányt, 
pártfogó felügyelői véleményt készít. 

16.1.2. Titkársági és igazgatási ügyintéző: ellátja az osztályvezető és a pártfogó felügyelők szakmai 
tevékenységét segítő titkársági, iktatási és egyéb funkcionális feladatokat. 

17. Az Igazságügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

17.1. Kormánytisztviselő 

17.1.1. áldozatsegítő feladatot ellátó tisztviselő feladatai: a bűncselekmények áldozatainak 
segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtása, hatósági eljárás 
lefolytatása. 

17.1.2. jogi segítségnyújtó feladatot ellátó tisztviselő feladatai: a jogi segítségnyújtásról szóló törvény 
rendelkezéseinek végrehajtása, hatósági eljárás lefolytatása. 

17.1.3. pártfogó felügyelő (mediátor) feladatai: ellátja a bűnmegelőzési és jóvátételi tevékenységgel 
összefüggő feladatokat. 

17.1.4. titkársági és igazgatási ügyintéző feladatai: ellátja az osztályvezető és az áldozatsegítő, jogi 
segítségnyújtó feladatot ellátó tisztviselők, valamint a pártfogó felügyelők szakmai tevékenységét 
segítő titkársági, iktatási és egyéb funkcionális feladatokat. 
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18. A Kárpótlási és Családi Csődvédelmi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

18.1. Kormánytisztviselő 

18.1.1. Kárpótlási feladatot ellátó tisztviselő: elvégzi a kárpótlási kérelmek, elbírálását, felülvizsgálatát, 
kifizetésre előkészítését, elkészíti a hadigondozotti kérelmekhez kapcsolódó adatszolgáltatást a 
kárpótlási adatbázisból, nyilvántartást vezet. 

18.1.2. Családi csődvédelmi feladatot ellátó tisztviselő: ellátja a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló törvényben foglalt feladatokat, elvégzi a szükséges bejegyzéseket a 
közhiteles ARE nyilvántartásban, előkészíti a bírósági egyezségeket, jogi képviseleti feladatokat lát el. 

18.2. Titkársági és igazgatási ügyintéző ellátja az osztályvezető, valamint  a kárpótlási, családi 
csődvédelmi ügyintézők szakmai tevékenységét segítő titkársági, iktatási és egyéb funkcionális 
feladatokat. 

IV. Fejezet 

Működési rend 

19. Helyettesítés 

19.1. Az igazságügyi területért felelős osztályvezető és a szociális és gyámügyi területért felelős 
osztályvezető a főosztályvezető távollétében vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető által 
meghatározottan helyettesként eljár az ügyrendben meghatározott feladatkörökben, részt vesz a 
főosztályvezetői értekezleten. 

19.2. Egyéb esetekben a helyettesítés a Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 
történik. 

20. Ügyfélfogadás 

 Szociális és Gyámügyi Osztály 

Hétfő: 13:00 -16:00, előzetes egyeztetés szerint 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 -12:00 és 13:00 - 16:00, előzetes egyeztetés szerint 

Csütörtök: - 

Péntek: - 

 

 Gyámügyi Döntés-felülvizsgálati Osztály ügyfélfogadása 

Hétfő: 13:00 -16:00, előzetes egyeztetés szerint 

Kedd: - 

Szerda: 8:00 -12:00 és 13:00 - 16:00, előzetes egyeztetés szerint 

Csütörtök: - 

Péntek: - 
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 A Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a Fiatalkorú 
Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya belső beosztás alapján 

Hétfő: 8:30 -16:00 

Kedd: 8:30 -16:00 

Szerda:  - 

Csütörtök: 8:30 -16:00 

Péntek: 8:30 -13:30 

 

 
Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya 
(Az osztályon dolgozó pártfogó felügyelők a főváros területén működő 
gyermekjóléti központokban kihelyezett ügyfélszolgálatot is tartanak.) 

Hétfő: 7:30 -16:30 

Kedd: 7:30 -16:30 

Szerda:  -- 

Csütörtök: 7:30 -16:30 

Péntek: 7:30 -13:30 

 

 Az Igazságügyi Osztály ügyeleti rendje, Jogi segítségnyújtás 

Hétfő: 8:30 -17:30 

Kedd: 8:30 -16:00 

Szerda: 8:30 -16:00 

Csütörtök: 8:30 -16:00 

Péntek: 8:30 -14:00 

 

 Az áldozatsegítés szakterület krízis-ügyelet 

Hétfő: 8:00-16:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-14:00 
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 A Bűnmegelőzési és Jóvátételi szakterület Közvetítők által kitűzött ülések 
időpontjai 

Hétfő: 9.00; 12.00; 15.00 

Kedd: 9.00; 12.00; 15.00 

Szerda: 9.00; 12.00; 15.00 

Csütörtök: 9.00; 12.00; 15.00 

Péntek: 9.00; 12.00 

 

 Igazságügyi Osztályon 

Hétfő: 

Csoportos és/vagy egyéni foglalkozások az ügyfélfogadás rendjétől eltérő 
időpontban is megtarthatók. Mediációs ülés – telefonos egyeztetés alapján – a 
kitűzött időpontoktól eltérően is tartható. 
 

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek: 

 
Kárpótlási és Családi Csődvédelmi Osztály ügyfélfogadás 
Kárpótlási ügykörben 

Hétfő: 8:00-16:00 

Kedd: 8:00-16:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-14:00 

 

 Kárpótlási és Családi Csődvédelmi Osztály ügyfélfogadás 
Családi csődvédelmi ügykörben 

Hétfő: 13:00–16:00 

Kedd: -- 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 
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21. Külső, Belső kapcsolattartás rendje 

21.1. Az ügyintéző és az osztályvezető, a főosztályvezető előzetes tájékoztatása mellett kapcsolatot 
tart a főosztályokkal és a kerületi hivatalokkal, a társhatóságokkal, valamint egyéb – a Főosztály 
feladat- és hatáskörébe tartozó feladat végrehajtása érdekében szükséges – szervezetekkel.  

21.2. Az ügyintézők a Főosztály feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan közvetlen és rendszeres 
kapcsolatban állnak a települések jegyzőivel, más önkormányzati foglalkoztatottakkal, valamint a 
kerületi hivatalokkal. 

22. Értekezletek 

22.1. A főosztályvezető által összehívásra kerülő főosztályi értekezlet célja a Főosztályon belüli 
szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása, 
a feladat ellátásának ellenőrzése. Az értekezletet szükség szerinti időpontban, de legalább havonta 
egyszer össze kell hívni; a főosztályvezető, az osztályvezetők és a meghívottak részvételével.  

22.2. Osztályértekezletet az osztályvezetők szükség szerint, de legalább havonta tartanak, melyen 
az osztály tagjainak részvétele kötelező.  

22.3. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy szükség szerint emlékeztetőt készít(tet), 
amelyet az értekezlet vezetője ír alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az értekezleten született 
döntéseket, a végrehajtásért felelős személyek nevét és a végrehajtási határidőket. Az emlékeztetők 
nyilvántartása a főosztályvezető által kijelölt foglalkoztatott feladata. 

22.4. Eseti szakmai konzultációt az érintettek bevonásával igény szerint tartanak a vezetők. Eseti 
szakmai konzultációt az ügy tárgyának, sürgősségi fokának megjelölésével kell jelezni a 
főosztályvezető részére. 

22.5. A szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, tanácskozásokon, munkamegbeszéléseken 
résztvevő foglalkoztatottakat a főosztályvezető jelöli ki. A Főosztály egészét érintő kérdésekben 
folytatott megbeszélésekről, konzultációkról az ügyintézéséért felelős személyeknek tájékoztatni kell a 
főosztályvezetőt feljegyzés készítésével. 

23. Ellenőrzés 

23.1. Az osztályvezető az általa vezetett osztály munkavégzését ellenőrzi. A főosztályvezető, és az 
osztályvezetők ellenőrzési jogkörüket a belső munkamegosztás szerint az ügyintézési folyamatban, a 
kiadmányozás során, az iratok irattárba tétele előtt, illetve jelzés esetén szúrópróbaszerűen, az egyes 
iratok áttekintésével, az iktató rendszerben, illetve adatszolgáltatás kérésével gyakorolják. 

23.2. Az osztályvezetők kötelesek soron kívül tájékoztatni a főosztályvezetőt a közérdeklődésre 
számot tartó ügyekről, az esetleges munkatorlódásról, a szükséges vezetői intézkedés megtétele 
céljából. A munkafolyamatok ellenőrzése részeként a főosztályvezető – osztályvezetői útján, illetve 
közvetlen utasítása alapján – egyedi esetben is írásos jelentést kérhet. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály (továbbiakban: 
Főosztály) 
Levelezési cím: 1364 Bp. Pf. 244 
A főosztályvezető irodájának címe:1082 Budapest VIII. ker., Kisfaludy u. 11. 
E-mail (1): foglalkoztatas.fovaros@ffo.bfkh.gov.hu 
E-mail (2): foglalkoztatas.fovaros.munka@ffo.bfkh.gov.hu (Munkaerőpiaci Osztály) 
E-mail (3): foglalkoztatas.fovaros.kepzes@ffo.bfkh.gov.hu (Munkaerőpiaci Osztály) 
E-mail(4):foglalkoztatas.fovaros.kolcsonzes@ffo.bfkh.gov.hu (Közfoglalkoztatási és Igazgatási 
Osztály) 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyein is végzi: 

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 13. (irattár) 
1095 Budapest, Soroksári u. 48-54. (irattár) 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály illetékessége fő szabály szerint Budapest Főváros Kormányhivatala illetékességi 
területére terjed ki. 

4. Emblémahasználat 

A Főosztály az alábbi emblémá(ka)t használhatja hivatalos iratain, kiadványain, hirdetésein és a 
feliratokon. 

 
 

5. A Főosztály szervezeti felépítése 

5.1. A Főosztály az alábbi ábrán feltüntetett szervezeti egységekből áll:  

II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

6. Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Koordinációs és egyéb feladatai körében 

6.1.1. Irányítja a kerületi hivatalok hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási feladatok ellátását, 
biztosítja a közfoglalkoztatási programok jogszabályok és eljárási rendek szerinti működtetését. 

6.1.2. Szakmai iránymutatással összehangolja, segíti a kerületi hivatalok feladatkörébe tartozó, 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásának eljárási 
gyakorlatát. 

6.1.3. A közfoglalkoztatással összefüggő feladatok pontos végrehajtását állásfoglalások kiadásával 
segíti, szükség szerint állásfoglalást kér a szakmai irányítást ellátó szervtől. 

mailto:foglalkoztatas.fovaros@ffo.bfkh.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.fovaros.munka@ffo.bfkh.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.fovaros.kepzes@ffo.bfkh.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.fovaros.kolcsonzes@ffo.bfkh.gov.hu
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6.1.4. Felügyeli a kerületi hivatalok közfoglalkoztatással kapcsolatos munkáját, felelőssége kiterjed a 
kerületi hivatalok közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai munkájának ellenőrzésére. 

6.1.5. Folyamatosan figyelemmel kíséri a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (továbbiakban: NFA) 
közfoglalkoztatás előirányzata fővárosi/kerületi hivatali keretének felhasználását (lekötöttség, 
kifizetések alakulása), szükség esetén javaslatot tesz a keretek átcsoportosítására. 

6.1.6. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, kamarákkal, civil szervezetekkel, képző 
intézményekkel, hatóságokkal, egyéb szervezetekkel. 

6.1.7. Részt vesz a szervezet egyéb külső kapcsolatainak fejlesztésében elemzéssel, 
tájékoztatással, ismeretterjesztő előadásokkal, konkrét partnerségi együttműködésekkel. 

6.1.8. Koordinálja a kerületi hivatalokkal való együttműködésben megvalósuló – 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb forrásból finanszírozott – foglalkoztathatóságot, illetve annak 
fejlesztését célzó projekteket. 

6.1.9. Koordinálja a kerületi hivatalok közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai feladatait, szakmai 
képzés biztosítása esetén tapasztalatainak átadásával segíti a kerületi hivatalok érintett 
foglalkoztatottait a feladatok teljes körű ellátása érdekében. 

6.1.10. Közreműködik a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó szakmai tervezésben, 
fejlesztésben, tesztelésben. 

6.1.11. Közreműködik az NFA közfoglalkoztatás előirányzata felhasználásával kapcsolatos tervezési, 
végrehajtási és beszámolási feladatokban. 

6.1.12. Adatot szolgáltat a Főosztály Alapkezelő Osztálynak az NFA havi előirányzat-felhasználási 
terv összeállításához. 

6.1.13. Ellátja a központi közfoglalkozatási programok keretgazdálkodással kapcsolatos feladatait; 

6.1.14. Az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos nyilvántartásokat naprakészen 
vezeti és rendszeresen egyezteti a Főosztály Alapkezelő Osztállyal. 

6.1.15. Végrehajtja és végrehajtatja a Belügyminisztérium által a közfoglalkoztatással 
összefüggésben kiadott utasításokat. 

6.1.16. Értékelő, elemző tájékoztató anyagokat készít a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 
ellátásáról. 

6.1.17. Ellátja a START-munka mintaprojektekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetését. 

6.1.18. Jelentéseket, beszámolókat készít. 

6.1.19. Ellátja az EURES tanácsadói hálózat működtetésével kapcsolatos feladatokat. 

6.1.20. Összehangolja a megküldött jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos véleményeket. 

6.1.21. Koordinálja a kerületi hivatalok közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatait. 

6.1.22. Kezeli és nyilvántartja a Főosztályhoz, illetve tevékenységi köréhez kapcsolódó 
szabályzatokat, az eljárási rendeket, a vezetői utasításokat. 

6.1.23. Jóváhagyás előtt véleményezi a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák 
szakmai anyagait, részt vesz a szakmai kiadványok előkészítésében. 

6.1.24. Közreműködik a Főosztály rendezvényeinek megszervezésében (Állásbörze, Pályaválasztási 
Kiállítás stb.). 

6.1.25. Irányítja és szervezi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat. 

6.1.26. Figyelemmel kíséri a kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályainak minőségfejlesztő 
tevékenységét. 
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6.1.27. Koordinálja az elégedettségi felméréseket, elkészíti a minőségügyi munka értékelését. 

6.1.28. A Főosztály tekintetében ellátja a hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 
közzétételével kapcsolatos feladatokat. 

6.1.29. Az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében közreműködik a fogyatékossággal élő 
állampolgárok jogainak biztosításában, gondoskodik a jelnyelvi tolmács rendezvényeken való 
részvételéről. 

6.1.30. Tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről. 

6.1.31. Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában. 

6.1.32. Negyedévente helyzetjelentést készít a munkaerő-piaci folyamatokról. 

6.1.33. Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses 
(MONITORING) vizsgálatával kapcsolatos anyagokat. 

6.1.34. Gondoskodik a minőségirányítási rendszer működtetéséről és koordinálja az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. 

6.2. Közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében 

6.2.1. Ellátja a START-munka mintaprojektekkel kapcsolatosan a hatáskörébe utalt feladatokat 
(kérelmek befogadása, döntés előkészítése, hatósági szerződés megkötése, támogatás utalásának 
előkészítése, ellenőrzése, teljesítés figyelemmel kísérése). 

6.2.2. Ellátja az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatosan a hatáskörébe utalt 
feladatokat (kérelmek befogadása, döntés előkészítése, hatósági szerződés előkészítése, megkötése, 
támogatás utalásának előkészítése, ellenőrzése, teljesítés figyelemmel kísérése). 

6.2.3. Illetékességi területén – a hatáskörébe tartozó ügyekben – elbírálja a harmadik országbeli 
állampolgárok munkavállalásának engedélyezésére irányuló kérelmeket. 

6.2.4. Összevont engedélyezési eljárásban megkeresésre lefolytatja a szakhatósági eljárást a 
harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásának engedélyezésére irányuló kérelmekkel 
kapcsolatban. 

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

6.2.6. Ellátja az engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok, és a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi foglalkoztatásának 
bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

6.2.7. Ellátja a rendbírsággal kapcsolatos feladatokat. 

6.2.8. Ellátja a magán-munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők nyilvántartásba vételével és a 
nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

6.2.9. A szakmai irányító szervnek a magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos – előírás szerinti – statisztikai adatszolgáltatást és elemzést 
készít. 

6.2.10. Feldolgozza a bérgarancia alaprészből igényelhető támogatás iránti kérelmeket. 
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6.2.11. Illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, ennek 
keretében ellenőrzi: 

a) az állami foglalkoztatási szervi feladatkörön belül hozott határozatok, megkötött szerződések 
(megállapodások) teljesítését, a vállalt kötelezettségek betartását, valamint 

b) a csoportos létszámcsökkentések bejelentését, 

c) a munkáltatói igazolásokat, 

d) a magán-munkaközvetítést és a munkaerő-kölcsönzést folytatók működését, továbbá 

e) a bérgarancia alaprészből folyósított támogatások felhasználását. 

6.2.12. Elkészíti az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott 
tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos fellebbezés 
felterjesztését. 

6.3. Funkcionális feladatai körében 

6.3.1. Ellátja az iratkezeléssel összefüggő koordinációs feladatokat (iktatás, irattárazás, a szervezeti 
egység postai küldeményeinek kézbesítésével kapcsolatos feladatok), a Kormányhivatal által 
meghatározottak szerint felelős az iratok selejtezéséért. 

6.3.2. Közreműködik az iratkezeléshez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatásban. 

6.3.3. Előkészíti a Főosztály ügyrendjét, közreműködik a működéshez kapcsolódó belső 
szabályzatok, utasítások véleményezésében. 

6.3.4. Jogszabályfigyelő tevékenysége keretében a feladatkörét érintő aktuális jogszabályi 
változásokról tájékoztatót ad ki. 

6.3.5. Közreműködik a Főosztály/kerületi hivatalok hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai 
eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek, módszertani útmutatók jogi 
véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását. 

6.3.6. Véleményezi a Főosztály által kiírásra kerülő pályázati felhívások tervezetét. 

6.3.7. Vezeti a Főosztály helyi bélyegző-nyilvántartását. 

7. Munkaerőpiaci Osztály által ellátott feladatok: 

7.1. Foglalkoztatást elősegítő képzésekkel kapcsolatos feladatai körében: 

7.1.1. Az irányadó jogszabályok figyelembe vételével szakmailag koordinálja és segíti a kerületi 
hivatalok foglalkoztatást elősegítő képzéssel kapcsolatos tevékenységét. 

7.1.2. Összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a 
Kormányhivatal foglalkoztatást elősegítő képzési tervét. 

7.1.3. Elkészíti a képzési ajánlattételi felhívást, ellátja az ajánlattételi eljárás lefolytatásával 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat, értékeli és döntésre előkészíti a képzési 
ajánlatokat, majd a döntést követően arról értesíti az ajánlattevőket. 

7.1.4. A képzési programok megvalósítása érdekében kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő 
képző intézményekkel. 

7.1.5. Ellátja a képzések szervezésével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a képzési programok 
lebonyolítását. 

7.1.6. Egyes programoknál ellátja a képzési támogatás utalás előkészítésével kapcsolatos 
feladatokat. 
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7.2. Koordinációs feladatai körében: 

7.2.1. Ellátja a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök működtetésének koordinálásával kapcsolatos 
feladatokat. 

7.2.2. Szakmai ajánlások készítésével összehangolja, segíti a kerületi hivatalok hatáskörébe tartozó 
alábbi foglalkoztatáspolitikai aktív eszközhöz kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási 
gyakorlatát: 

a) foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása, 

b) foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, 

c) bérköltség támogatás, 

d) szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének 
támogatása, 

e) mobilitási támogatások, 

f) lakhatási támogatás, 

g) álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás, 

h) munkahelymegőrző támogatás, 

i) egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközök vonatkozásában. 

7.2.3. Ellátja a feladatkörébe tartozó támogatásokkal kapcsolatos munkafolyamat szervezési, 
módszertani, pályázat előkészítési, keretgazdálkodási feladatokat; a csoportos létszámleépítések 
hátrányos következményeinek enyhítését szolgáló tevékenységek koordinálását; a 
munkaközvetítéssel, munkáltatói kapcsolattartással összefüggő módszertani feladatokat; a hazai 
forrásból megvalósuló projektek lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat. 

7.2.4. Koordinálja a kerületi hivatalok negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését (NMF), 
elkészíti a fővárosi szintű értékelést. 

7.2.5. Ellátja az egyéni cselekvési terv készítésével (ECST) kapcsolatos szakmai és koordinációs 
feladatokat. 

7.3. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai körében 

7.3.1. A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok között a szervezeti egység az 
irányadó jogszabályok figyelembe vételével ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások 
vásárlásával/térítésmentes szolgáltatást nyújtó szervezetekkel kapcsolatos feladatokat. 

7.3.2. Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának koordinálásával, megvalósításának 
ellenőrzésével kapcsolatos következő feladatokat: igényfelmérés, pályázati eljárás folyamatának 
kidolgozása, pályáztatás lebonyolítása, hatósági szerződések előkészítése, szükség esetén 
visszakövetelés iránti, valamint végrehajtás iránti intézkedések megtétele, döntést követően a 
szolgáltatások bonyolításának kihelyezése, a szolgáltatások megvalósulásának és teljesítésének 
figyelemmel kísérése, utalások előkészítése. 

7.3.3. Együttműködik a kerületi hivatalokkal a szolgáltatások tartalmának, színvonalának 
egységesítése, növelése érdekében, így különösen szakmai napok szervezésében, lebonyolításában 
a kerületi hivatalnál dolgozó munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó foglalkoztatottak számára, illetve 
módszertani anyagok készítésében a foglalkoztatottak szolgáltatási jellegű szakmai munkájának 
segítése érdekében. 

7.3.4. Részt vesz a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai jellegű anyagok 
elkészítésében. 
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7.3.5. A pályaválasztási kiállítással kapcsolatos feladatok keretében fő felelősként végzi a tervezési, 
előkészítési, lebonyolítási, beszámolási feladatokat a Főosztály érintett szervezeti egységeinek 
bevonásával. 

7.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében 

7.4.1. Ellátja a munkahelyteremtő beruházások támogatása területén jelentkező feladatokat (pl. 
döntés előkészítése, hatósági szerződés előkészítése, támogatás utalásának előkészítése, teljesítés 
figyelemmel kísérése). 

7.4.2. Ellátja az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével 
kapcsolatos feladatokat (pályázati felhívás előkészítése, döntés előkészítése, hatósági szerződés 
előkészítése stb.). 

7.5. Funkcionális feladatai körében 

7.5.1. Kapcsolatot tart a vállalkozásokkal és a magán-munkaközvetítő tevékenységet ellátó 
szervezetekkel. 

7.5.2. A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán – a kerületi hivatalok 
bevonása mellett – rövid távú munkaerő-piaci prognózist készít. 

7.5.3. Ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret 
tervezését és a felhasználás ellenőrzését. 

7.5.4. Információt nyújt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, a főváros munkaerő-piaci 
folyamatairól. 

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

7.5.6. Ellátja az NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált keretének, az európai uniós és hazai 
forrásból megvalósuló projektek keretének, valamint a közfoglalkoztatás előirányzata leosztott 
keretének rögzítési feladatait; továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
törvényben meghatározott feladatokat. 

7.5.7. Ellátja a Főosztály hírlevelével és közösségi médián való megjelenésével kapcsolatos 
feladatokat. 

7.6. Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel összefüggő koordinációs, 
funkcionális és egyéb feladatai körében azokban az esetekben, amikor a projekt megvalósítása nem 
önálló projektszervezetben történik:  

7.6.1. Ellátja a pályázatokhoz kapcsolódó, európai uniós forrásból finanszírozott együttműködési 
valamint konzorciumi megállapodások megkötésével, támogató nyilatkozatok kiadásával összefüggő 
feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat előkészíti. 

7.6.2. Ellátja azon foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci tárgyú projektekkel kapcsolatos 
feladatokat, melyekben a Főosztály a Támogatási szerződés/Konzorciumi megállapodás alapján 
érintett. E feladatcsoport keretében a szervezeti egység ellát mind a programtervezéssel, mind a 
programmegvalósítással kapcsolatos szakmai, illetve egyes pénzügyi feladatokat is. 

7.6.3. Megismeri a programtervezési dokumentációt, figyelemmel kíséri annak változásait. 

7.6.4. Előkészíti a program-tervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai információkat. 

7.6.5. A kompetens szervezeti egységek, foglalkoztatottak bevonásával elvégzi a programtervezést, 
elkészíti a dokumentációt, szükség esetén – a Konzorciumvezető által meghatározottak szerint – 
annak módosítását. 
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7.6.6. Ellátja a működési célú támogatás tárgyában a Konzorciumvezető és a Kormányhivatal által 
megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódó, az abban foglaltak teljesítését segítő feladatokat. 

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

7.6.8. Előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok kerületi hivatalokra 
vonatkozó leosztását. 

7.6.9. Irányítja, koordinálja a programnak az irányadó jogszabályok, jóváhagyott programterv szerinti 
végrehajtását. 

7.6.10. Koordinálja a kerületi hivatalok projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai tevékenységét. 

7.6.11. Rendszeresen szakmai értekezleteket tart. 

7.6.12. A kompetenciahatárok figyelembe vételével megválaszolja a program működtetésével 
kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleket. 

7.6.13. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra 
hatáskörrel rendelkező szerv (pl. ITM) szakmai iránymutatása válik szükségessé, aláírásra előkészíti 
az iránymutatás kérést. 

7.6.14. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem a kerületi hivatalok hatáskörbe tartozó 
tájékoztatáskéréseket. 

7.6.15. Összeállítja a projekt szakmai előrehaladási jelentéseit, részbeszámolóit, beszámolóit, záró 
jelentését. 

7.6.16. Koordinálja a programhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring 
vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. 

7.6.17. Folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak alakulását, szükség esetén intézkedési 
javaslatot készít. 

7.6.18. Szervezi, bonyolítja, illetve koordinálja a projekt kommunikációs és nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó tevékenységét. 

7.6.19. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 
felettes szervekkel. 

7.6.20. Részt vesz a programmal kapcsolatos, a Konzorciumvezető által szervezett szakmai 
értekezleteken. 

7.6.21. A vonatkozó intézkedési tervben/szabályzatban foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, 
adatszolgáltatási feladatokat. 

7.6.22. Elvégzi a programhoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat, nyilvántartásokat és 
adatbázisokat vezet és karbantart. 

7.6.23. Nyomon követi a projekt keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 
folyamatait. 

7.6.24. A működési költségek, továbbá a projekt célelszámolási számlája terhére kifizetett 
támogatások vonatkozásában együttműködik a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 
Főosztályával, számára adatot szolgáltat, a megfelelő bizonylatokat rendszeresen továbbítja. 

7.6.25. Folyamatosan figyelemmel kíséri a program likviditását. 

7.6.26. Elkészíti a program pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit. 

7.6.27. Összeállítja a kifizetési kérelmeket és azok hiánypótlásait. 

7.6.28. Folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 
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nyilvántartást. 

7.6.29. Figyelemmel kíséri a keretgazdálkodást, szükség esetén keretmódosítást kezdeményez. 

7.6.30. Megtervezi a projektben felhasználható támogatási keretek leosztását, és folyamatosan figyeli 
azok felhasználását. 

7.6.31. A kerületi hivatalok részére szükséges pénzügyi keretet biztosítja. 

7.6.32. Folyamatosan figyeli a projektben felhasználható pénzügyi keretek alakulását, előterjeszti 
engedélyezésre az átcsoportosítási kérelmeket, vezetői döntést követően a döntésről tájékoztatja az 
érintetteket. 

7.6.33. Folyamatosan egyezteti a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával a 
működési célú, továbbá a célelszámolási számla terhére teljesítendő támogatási elemek 
vonatkozásában a projekthez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatokat, a banki bizonylatok 
rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben. 

7.6.34. Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, a 
Kormányhivatallal együttműködve a célelszámolási számla adatairól. 

7.6.35. Részt vesz a projekt megvalósítása keretében lebonyolítandó közbeszerzések 
előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában. 

7.6.36. Részt vesz a projekt megvalósítása keretében a központosított közbeszerzésekben. 

7.6.37. Vezeti a személyzeti nyilvántartásokat a kifizetési kérelemhez szükséges mértékben, 
nyilvántartja a bérek, járulékok, személyi jellegű kifizetéseket, feladata továbbá az utalás előkészítése 
és egyeztetése. 

7.6.38. Nyilvántartja és kezeli az európai uniós projektekkel kapcsolatos szerződéseket, 
kötelezettségvállalásokat. 

7.6.39. A tárgykörben médianyilatkozatokat realizál vezetői döntés alapján, a belső szabályozók által 
meghatározott rend szerint. 

7.6.40. Gondoskodik a projekthez kapcsolódóan beérkező számlák nyilvántartásba vételéről. 

7.6.41. Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat. 

7.6.42. Ellátja a működési célú támogatás tárgyában a Konzorciumvezető és a Kormányhivatal közötti 
együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó beszámoló előkészítésével, a Konzorciumvezető felé 
való továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

7.6.43. Részt vesz a célcsoportnak biztosított támogatási eszközök megfelelő felhasználásának 
ellenőrzésében. 

7.6.44. Ellátja a projektek zárását követő feladatokat (pl. fenntartási jelentések előkészítése). 

8. Alapkezelő Osztály által ellátott feladatok: 

8.1. A Főosztály Alapkezelő Osztály ellátja az NFA területi egységének gazdasági irányításával 
összefüggő feladatokat, a kapcsolódó pénzügyi, számviteli tevékenységet, különös tekintettel a 
könyvelési, leltározási, beszámolási, számfejtési és adatszolgáltatási tevékenységekre. A Főosztály 
Alapkezelő Osztály ellátja továbbá az európai uniós forrásból megvalósuló projektek egyes pénzügyi 
feladatait. 

8.2. NFA-t érintő kodifikációs feladatai körében 

8.2.1. Kidolgozza az NFA területi egységének működtetésével kapcsolatos gazdálkodási 
szabályokat, szabályzatokat, azokat végrehajtja, illetve betartatja, jogszabályi változás, a szakmai 
irányító szerv igénye, valamint szervezeten belüli személyi változás esetén gondoskodik a 
módosításokról, a mellékletek aktualizálásáról és közzétételéről. 
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8.3. NFA-t érintő koordinációs és egyéb feladatai körében 

8.3.1. A foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci tárgyú programok vonatkozásában együttműködik a 
társosztályokkal, a kerületi hivatalokkal, valamint közreműködik a Kormányhivatal részére 
meghatározott feladatok ellátásában. 

8.3.2. Elkészíti és továbbítja a társadalombiztosítási- és adójogszabályokban meghatározott 
jelentéseket, adatszolgáltatásokat, bevallásokat. 

8.3.3. Hatósági igazolásokat (hatósági bizonyítványt) ad ki a kérelmezőknek. 

8.3.4. Elvégzi a Főosztály szakmai osztályai és kerületi hivatalok által kezelt forrásokra vonatkozó 
analitikus nyilvántartások havi egyeztetését a főkönyvvel és a szakrendszerekkel, a hibák feltárása 
után intézkedik a javításról. 

8.3.5. Koordinálja az NFA leltározási tevékenységét, a szakrendszerekben, illetve a 
Foglalkoztatáspolitikai eszközök működtetését támogató Integrált Pénzügyi Információs Rendszerben 
(a továbbiakban: FPIR) nyilvántartott kötelezettségekkel és követelésekkel kapcsolatos feladatokat. 

8.3.6. Az NFA bérgarancia alaprészéből nyújtott támogatás esetében figyelemmel kíséri a 
felszámolók jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését, annak elmaradása esetén kezdeményezi a 
Főosztály Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály eljárását, illetve az eljárásban szakmai segítséget 
nyújt. 

8.4. NFA-t érintő funkcionális feladatai körében 

8.4.1. Nyilvántartja az NFA-ból nyújtott kölcsönállományt. 

8.4.2. Iránymutatást ad a kerületi hivatalok és a Főosztály érintett szakmai osztályai részére az NFA 
működtetésével kapcsolatos gazdasági munkájához. 

8.4.3. Az NFA-t érintő befizetéseket és kifizetéseket felvezeti az FPIR-be. 

8.4.4. A behajthatatlan és méltányosságból elengedett követeléseket kivezeti az analitikus 
nyilvántartásból és a főkönyvi könyvelésből. 

8.4.5. Vezeti a költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes 
követelések nyilvántartását, határidőre elkészíti a feladatkörébe tartozó adatszolgáltatási és előírt 
statisztikai jelentéseket. 

8.4.6. Elkészíti az NFA negyedéves mérlegjelentéseit és éves beszámolóját a szakmai irányító szerv 
által meghatározott formában és az általa megadott határidőre, biztosítva azok tartalmi és számszaki 
helyességét, egyezőségét. 

8.4.7. Elkészíti az időközi költségvetési jelentést. 

8.4.8. Az NFA valamennyi általa kezelt alaprészével/előirányzatával kapcsolatosan végzendő 
leltározási tevékenységet megszervezi, irányítja, végzi és ellenőrzi. 

8.4.9. Ellátja, illetve felügyeli az NFA-t érintő jogszabályban előírt kötelezettségvállalásokkal, 
pénzügyi ellenjegyzéssel, a kifizetések teljesítésigazolásával, érvényesítésével, utalványozásával 
kapcsolatos feladatokat, elkészíti a kerületi hivatalok, valamint a Főosztály szakmai osztályai által 
teljesítésigazolt tételek utalványrendeleteit, gondoskodik a pénzügyi teljesítésről a Kincstáron 
keresztül. 

8.4.10. Végzi a foglalkoztatást elősegítő támogatások, az uniós forrásból finanszírozott célcsoporti 
(foglalkoztatást elősegítő) támogatások, a közfoglalkoztatás támogatás és az álláskeresési ellátások 
számfejtését, utalás előkészítését, gondoskodik azok kifizetéséről. 

8.4.11. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal kapcsolatos ügyeket, 
kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 13. számú melléklete 

10 

8.4.12. Közreműködik a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások elkészítésében, 
gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári utalásról; elkészíti a 
társadalombiztosítási-, adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, adatszolgáltatásokat, 
bevallásokat, folyamatosan egyeztet a NAV-val. 

8.4.13. Az NFA kezelője által kialakított számlarend és számlakeret alapján az FPIR-ben rögzíti a 
gazdasági eseményeket, hiba esetén a javításról intézkedik. 

8.4.14. Havonta egyezteti az FPIR-ben az analitika és a főkönyvi adatokat (az ÁHT és kiadási-
bevételi kódok alapján). 

8.4.15. Összeállítja a területi NFA havi pénzigénylését és havi előirányzat-felhasználási tervét, 
biztosítja a zavartalan pénzellátást. 

8.4.16. Ellátja a többségi külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatási 
feladatokat. 

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

8.4.18. Ellátja az FPIR rendszer működtetésének gyakorlati irányítását. 

8.4.19. Kapcsolatot tart a Kincstár területi szervével, ellenőrzi az egységes rovatrend azonosító (ERA) 
- ÁHT-T egyezőséget, elvégzi az NFA rendező tételeiről készült kincstári kimutatás alapján a 
helyesbítéseket. 

8.4.20. Elvégzi a költségvetési év zárásával és az éves nyitással összefüggő feladatokat az FPIR-
ben. 

8.4.21. A pénzgazdálkodási jogkörökről az érvényes kötelezettségvállalási szabályzat alapján 
folyamatos nyilvántartást vezet. 

8.4.22. A Kincstár részére az aláírási kartont benyújtja, és szükség esetén a módosításról 
gondoskodik. 

9. A Foglalkoztatási Döntés-felülvizsgálati Osztály által ellátott feladatok 

9.1. Ellátja a döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezéseiben foglalt feladatait. 

9.2. Jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos feladatok 

9.2.1. az iratkezelő rendszerben az érkező feladatok munkanapokon történő folyamatos figyelemmel 
kísérése, intézkedés megtétele;  

9.2.2. egyedi hatósági ügyben hozott döntések szakszerűségének (és jogszerűségének) vizsgálata 
az ügyfél kérelme (keresete) alapján, javaslatok megfogalmazása az Ákr. szerint saját 
hatáskörben alkalmazható jogorvoslatok érvényesítésére; 

9.2.3. kereseti kérelem alapján a védirat szakmai megalapozása a keresetlevél tényállításaira és 
anyagi jogi megállapításaira az alkalmazott jog tekintetében; 

9.2.4. a keresetlevél és az ügy iratainak elektronikus úton történő továbbítása a Perképviseleti 
Osztálynak, önálló perképviselet esetén a bíróságnak; 

9.2.5. kapcsolattartás a Perképviseleti Osztállyal (önálló perképviseleti tevékenység esetén a 
bírósággal). 

9.3. Közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok 

9.3.1. felügyeleti eljárás lefolytatása (hivatalból, illetve bejelentés alapján) az Ákr. rendelkezéseinek 
megfelelően a kerületi hivatal hatósági döntései esetében, ha a felügyeleti szerv jogkörét 
jogszabály más szervre nem ruházza át; 
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9.3.2. előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlása során keletkezett döntéseket; 

9.3.3. a közfoglalkoztatással kapcsolatban ellátja a kerületi hivatalok ellenőrzési feladatainak 
szakmai felügyeletét, továbbá elvégzi a jogszabály által hatáskörébe utalt ellenőrzési feladatokat; 

9.3.4. a Főosztály szervezeti egységei által alkalmazott aktív eszköz tekintetében nem teljesítés 
esetén ellátja a végrehajtással kapcsolatos feladatokat a vonatkozó eljárásrend és jogszabályok 
alapján. 

9.4. . Elemző, értékelő tevékenység 

9.4.1. a főosztály ügyeiben született jogerős bírósági döntések tapasztalatainak elemzése, 
javaslatok megfogalmazása az eredményes joggyakorlat érdekében; 

9.4.2. a Kormányhivatal ellenőrzési terve alapján főosztályvezető által meghatározott rendben és 
gyakorisággal az egyedi ügyek reprezentatív mintavétellel történő ellenőrzése a 
jogszabálysértések megelőzése, felderítése egységes joggyakorlat kialakítása érdekében;  

9.4.3. a főosztályvezető által meghatározott időszakonként a hatósági feladatokat is ellátó szervezeti 
egységek jogalkalmazó tevékenységének elemzése, javaslatok – beleértve az ügyintézési 
határidő hatékony felhasználását –, valamint az ügyféli jogok érvényesülése garanciáit is ágazati 
specifikus iratminták tervezetének kidolgozása alkalmazásának nyomon követése a belső 
munkafolyamatok fejlesztése érdekében. 

9.5. Koordinációs és egyéb feladatok 

9.5.1. elősegíti a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokkal összefüggő egységes jogértelmezést, 
közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a Főosztálynál és a kerületi hivataloknál, 
állást foglal a társosztályok, kerületi hivatalok részéről felmerülő jogalkalmazási problémákban, 
szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását; 

9.5.2. összehangolja a megküldött jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos véleményeket; 

9.5.3. összehangolja, segíti a kerületi hivatalok hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitika passzív 
eszközeihez kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát, így az álláskeresők 
nyilvántartásba vételét és az álláskeresési ellátások megállapítását, megszüntetését, 
visszakövetelését; 

9.5.4. kezeli és nyilvántartja a Főosztályhoz, illetve tevékenységi köréhez kapcsolódó 
szabályzatokat, az eljárási rendeket, a vezetői utasításokat; 

9.5.5. közreműködik a felügyeleti és szakmai irányító szervek által kezdeményezett vizsgálatokban; 
a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában; a foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó 
jelzálog-szerződések ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatai ellátásában; 

9.5.6. szükség esetén kezdeményezi a Kormányhivatal Perképviseleti Osztályánál az állami 
foglalkoztatási szerv feladataihoz kapcsolódóan a fizetési meghagyás kibocsátását; 

9.5.7. az uniós munkavállalók ügyeiben tájékoztatást ad, kapcsolatot tart a kerületi hivatalokkal és a 
szakmai irányító szerv foglalkoztatottaival. 

9.6. Funkcionális feladatok 

9.6.1. jogszabályfigyelő tevékenysége keretében a feladatkörét érintő aktuális jogszabályi 
változásokról tájékoztatót ad ki; 

9.6.2. közreműködik a Főosztály/kerületi hivatalok hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai 
eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek, módszertani útmutatók jogi 
véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását; 

9.7. Egyedi ügyekben a foglalkoztatási osztályok hatósági ügyintézőinek jogalkalmazói tevékenysége 
segítése a jogértelmezéssel. 
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9.8. Elektronikus kapcsolattartás elterjedése, zökkenőmentes alkalmazása érdekében együttműködés 
a szakrendszerek fejlesztőivel, alkalmazási nehézségek folyamatos jelzése. 

9.9. Adatszolgáltatás, időszakos tájékoztatás a kormánymegbízott, főigazgató és külső szervek felé. 

9.10. A kétfokú hatósági fórumrendszerről való áttérés átmeneti időszakában a másodfokú hatósági 
jogkör gyakorlása. 

9.11. Egyéb feladatok. 

10. VEKOP 8.2.1 Projektszervezet 

10.1. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közreműködésével megvalósuló VEKOP-8.2.1-15-2015-
00001 azonosítószámú, Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban elnevezésű kiemelt 
projekt megvalósítással, koordinációval kapcsolatos feladatai körében: 

10.1.1. Ellátja a pályázat(ok)hoz kapcsolódó, európai uniós forrásból finanszírozott együttműködési 
valamint konzorciumi megállapodások megkötésével, támogató nyilatkozatok kiadásával összefüggő 
feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat előkészíti. 

10.1.2. Ellátja azon foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci tárgyú projektekkel kapcsolatos 
feladatokat, melyekben a Főosztály a Támogatási szerződés/Konzorciumi megállapodás alapján 
érintett. E feladatcsoport keretében a szervezeti egység ellát mind a programtervezéssel, mind a 
programmegvalósítással kapcsolatos szakmai, illetve egyes pénzügyi feladatokat is. 

10.1.3. Megismeri a programtervezési dokumentációt, figyelemmel kíséri annak változásait. 

10.1.4. Előkészíti a program-tervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai 
információkat. 

10.1.5. A kompetens szervezeti egységek, foglalkoztatottak bevonásával elvégzi a 
programtervezést, elkészíti a dokumentációt, szükség esetén – a Konzorciumvezető által 
meghatározottak szerint – annak módosítását. 

10.1.6. Ellátja a működtetési célú támogatás tárgyában a Konzorciumvezető és a Kormányhivatal 
által megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódó, az abban foglaltak teljesítését segítő 
feladatokat. 

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

10.1.8. Előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok kerületi hivatalokra 
vonatkozó leosztását. 

10.1.9. Irányítja, koordinálja a programnak az irányadó jogszabályok, jóváhagyott programterv 
szerinti végrehajtását. 

10.1.10. Koordinálja a kerületi hivatalok projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai 
tevékenységét. 

10.1.11. Rendszeresen szakmai értekezleteket tart. 

10.1.12. A kompetenciahatárok figyelembe vételével megválaszolja a program működtetésével 
kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleket. 

10.1.13. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra 
hatáskörrel rendelkező szerv (pl. ITM) szakmai iránymutatása válik szükségessé, aláírásra előkészíti 
az iránymutatás kérést. 

10.1.14. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem a kerületi hivatalok hatáskörbe tartozó 
tájékoztatáskéréseket. 
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10.1.15. Összeállítja a projekt szakmai előrehaladási jelentéseit, részbeszámolóit, beszámolóit, záró 
jelentését. 

10.1.16. Koordinálja a programhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring 
vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. 

10.1.17. Folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak alakulását, szükség esetén 
intézkedési javaslatot készít. 

10.1.18. Szervezi, bonyolítja, illetve koordinálja a projekt kommunikációs és nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó tevékenységét. 

10.1.19. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 
felettes szervekkel. 

10.1.20. Részt vesz a programmal kapcsolatos, a Konzorciumvezető által szervezett szakmai 
értekezleteken. 

10.1.21. A vonatkozó intézkedési tervben/szabályzatban foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, 
adatszolgáltatási feladatokat. 

10.1.22. Elvégzi a programhoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat, nyilvántartásokat és 
adatbázisokat vezet és karbantart. 

10.1.23. Nyomon követi a projekt keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 
folyamatait. 

10.1.24. A projekt célelszámolási számlája terhére kifizetett működtetési és felhalmozási költségek 
vonatkozásában együttműködik a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal, a projektből 
kifizetett, célcsoport támogatásának költségei vonatkozásában a Főosztály Alapkezelő Osztállyal, 
számukra adatot szolgáltat, a megfelelő bizonylatokat rendszeresen továbbítja. 

10.1.25. Folyamatosan figyelemmel kíséri a program likviditását. 

10.1.26. Elkészíti a program pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit. 

10.1.27. Összeállítja a kifizetési igényléseket, azok hiánypótlásait és a tisztázó kérdésekre adott 
válaszokat. 

10.1.28. Folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 
nyilvántartást. 

10.1.29. Figyelemmel kíséri a keretgazdálkodást, szükség esetén keretmódosítást kezdeményez. 

10.1.30. Megtervezi a projektben felhasználható támogatási keretek leosztását, és folyamatosan 
figyeli azok felhasználását. 

10.1.31. A kerületi hivatalok részére szükséges pénzügyi keretet biztosítja. 

10.1.32. Folyamatosan figyeli a projektben felhasználható pénzügyi keretek alakulását, előterjeszti 
engedélyezésre az átcsoportosítási kérelmeket, vezetői döntést követően a döntésről tájékoztatja az 
érintetteket. 

10.1.33. Folyamatosan egyezteti a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával a 
működtetési és felhalmozási költségelemek vonatkozásában a projekthez kapcsolódó kiadási és 
bevételi előirányzatokat, a banki bizonylatok rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben. 

10.1.34. Folyamatosan egyezteti a Főosztály Alapkezelő Osztállyal a célcsoport 
támogatásának költségei vonatkozásában az előirányzat-felhasználási tervet és a projekt 
pénzigényét. 

10.1.35. Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, a 
Kormányhivatallal együttműködve a célelszámolási számla adatairól. 
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10.1.36. Részt vesz a projekt megvalósítása keretében lebonyolítandó közbeszerzések 
előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában, a kapcsolódó műszaki leírást elkészíti, és az 
ágazatszakmát a közbeszerzési folyamatban képviseli. 

10.1.37. Részt vesz a projekt megvalósítása keretében a központosított közbeszerzésekben. 

10.1.38. Vezeti a személyzeti nyilvántartásokat a kifizetési igényléshez szükséges mértékben, 
nyilvántartja a bérek, járulékok, személyi jellegű kifizetéseket, feladata továbbá az utalás előkészítése 
és egyeztetése a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal. 

10.1.39. Nyilvántartja és kezeli az európai uniós projektekkel kapcsolatos szerződéseket, 
kötelezettségvállalásokat. 

10.1.40. A tárgykörben médianyilatkozatokat realizál vezetői döntés alapján, a belső szabályozók 
által meghatározott rend szerint. 

10.1.41. Gondoskodik a projekthez kapcsolódóan beérkező számlák nyilvántartásba vételéről. 

10.1.42. Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat. 

10.1.43. Ellátja a működési célú támogatás tárgyában a Konzorciumvezető és a Kormányhivatal 
közötti együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó beszámoló előkészítésével, a 
Konzorciumvezető felé való továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

10.1.44. Részt vesz a célcsoportnak biztosított támogatási eszközök megfelelő felhasználásának 
ellenőrzésében. 

10.2. Ellátja a projekt zárását követő feladatokat (pl. fenntartási jelentések előkészítése). 

11. VEKOP 8.1.1 Projektszervezet 

11.1. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közreműködésével megvalósuló VEKOP-8.1.1-15-2015-
00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt megvalósítással, 
koordinációval kapcsolatos feladatai körében: 

11.1.1. Ellátja a pályázat(ok)hoz kapcsolódó, európai uniós forrásból finanszírozott együttműködési-, 
valamint konzorciumi megállapodások megkötésével, támogató nyilatkozatok kiadásával összefüggő 
feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat előkészíti. 

11.1.2. Ellátja azon foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci tárgyú projektekkel kapcsolatos 
feladatokat, melyekben a Főosztály a Támogatási szerződés/Konzorciumi megállapodás alapján 
érintett. E feladatcsoport keretében a szervezeti egység ellát mind a programtervezéssel, mind a 
programmegvalósítással kapcsolatos szakmai, illetve egyes pénzügyi feladatokat is. 

11.1.3. Megismeri a programtervezési dokumentációt, figyelemmel kíséri annak változásait. 

11.1.4. Előkészíti a program-tervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai 
információkat. 

11.1.5. A kompetens szervezeti egységek, foglalkoztatottak bevonásával elvégzi a 
programtervezést, elkészíti a dokumentációt, szükség esetén – a Konzorciumvezető által 
meghatározottak szerint – annak módosítását. 

11.1.6. Ellátja a működtetésicélú támogatás tárgyában a Konzorciumvezető és a Kormányhivatal 
által megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódó, az abban foglaltak teljesítését segítő 
feladatokat. 

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

11.1.8. Előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok kerületi hivatalokra 
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vonatkozó leosztását. 

11.1.9. Irányítja, koordinálja a programnak az irányadó jogszabályok, jóváhagyott programterv 
szerinti végrehajtását. 

11.1.10. Koordinálja a kerületi hivatalok projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai 
tevékenységét. 

11.1.11. Rendszeresen szakmai értekezleteket tart. 

11.1.12. A kompetenciahatárok figyelembe vételével megválaszolja a program működtetésével 
kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleket. 

11.1.13. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra 
hatáskörrel rendelkező szerv (pl. ITM) szakmai iránymutatása válik szükségessé, aláírásra előkészíti 
az iránymutatás kérést. 

11.1.14. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem a kerületi hivatalok hatáskörbe tartozó 
tájékoztatáskéréseket. 

11.1.15. Összeállítja a projekt szakmai előrehaladási jelentéseit, részbeszámolóit, beszámolóit, záró 
jelentését. 

11.1.16. Koordinálja a programhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring 
vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. 

11.1.17. Folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak alakulását, szükség esetén 
intézkedési javaslatot készít. 

11.1.18. Szervezi, bonyolítja, illetve koordinálja a projekt kommunikációs és nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó tevékenységét. 

11.1.19. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 
felettes szervekkel. 

11.1.20. Részt vesz a programmal kapcsolatos, a Konzorciumvezető által szervezett szakmai 
értekezleteken. 

11.1.21. A vonatkozó intézkedési tervben/szabályzatban foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, 
adatszolgáltatási feladatokat. 

11.1.22. Elvégzi a programhoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat, nyilvántartásokat és 
adatbázisokat vezet és karbantart. 

11.1.23. Nyomon követi a projekt keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 
folyamatait. 

11.1.24. A projekt célelszámolási számlája terhére kifizetett működtetési és felhalmozási költségek 
vonatkozásában együttműködik a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal, a projektből 
kifizetett, célcsoport támogatásának költségei vonatkozásában a Főosztály Alapkezelő Osztállyal, 
számukra adatot szolgáltat, a megfelelő bizonylatokat rendszeresen továbbítja. 

11.1.25. Folyamatosan figyelemmel kíséri a program likviditását. 

11.1.26. Elkészíti a program pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit. 

11.1.27. Összeállítja a kifizetési igényléseket, azok hiánypótlásait és a tisztázó kérdésekre adott 
válaszokat. 

11.1.28. Folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 
nyilvántartást. 

11.1.29. Figyelemmel kíséri a keretgazdálkodást, szükség esetén keretmódosítást kezdeményez. 
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11.1.30. Megtervezi a projektben felhasználható támogatási keretek leosztását, és folyamatosan 
figyeli azok felhasználását. 

11.1.31. A kerületi hivatalok részére szükséges pénzügyi keretet biztosítja. 

11.1.32. Folyamatosan figyeli a projektben felhasználható pénzügyi keretek alakulását, előterjeszti 
engedélyezésre az átcsoportosítási kérelmeket, vezetői döntést követően a döntésről tájékoztatja az 
érintetteket. 

11.1.33. Folyamatosan egyezteti a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával a 
működtetési és felhalmozási költségelemek vonatkozásában a projekthez kapcsolódó kiadási és 
bevételi előirányzatokat, a banki bizonylatok rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben. 

11.1.34. Folyamatosan egyezteti a Főosztály Alapkezelő Osztállyal a célcsoport támogatásának 
költségei vonatkozásában az előirányzat-felhasználási tervet és a projekt pénzigényét. 

11.1.35. Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, a 
Kormányhivatallal együttműködve a célelszámolási számla adatairól. 

11.1.36. Részt vesz a projekt megvalósítása keretében lebonyolítandó közbeszerzések 
előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában, a kapcsolódó a műszaki leírást elkészíti, és az 
ágazatszakmát a közbeszerzési folyamatban képviseli. 

11.1.37. Részt vesz a projekt megvalósítása keretében a központosított közbeszerzésekben. 

11.1.38. Vezeti a személyzeti nyilvántartásokat a kifizetési igényléshez szükséges mértékben, 
nyilvántartja a bérek, járulékok, személyi jellegű kifizetéseket, feladata továbbá az utalás előkészítése 
és egyeztetése a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal. 

11.1.39. Nyilvántartja és kezeli a VEKOP -8.1.1-15 projekttel kapcsolatos szerződéseket, 
kötelezettségvállalásokat. 

11.1.40. A tárgykörben médianyilatkozatokat realizál vezetői döntés alapján, a belső szabályozók 
által meghatározott rend szerint. 

11.1.41. Gondoskodik a projekthez kapcsolódóan beérkező számlák nyilvántartásba vételéről. 

11.1.42. Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat. 

11.1.43. Ellátja a működtetési célú támogatás tárgyában a Konzorciumvezető és a Kormányhivatal 
közötti együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó beszámoló előkészítésével, a 
Konzorciumvezető felé való továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

11.1.44. Részt vesz a célcsoportnak biztosított támogatási eszközök megfelelő felhasználásának 
ellenőrzésében. 

11.1.45. A Felhívásban a projekt hatásaként értékelt, célcsoport részére nyújtott támogatásokkal 
összefüggésben munkáltatói kapcsolattartás és állásfeltáró tevékenység biztosítása, melyek a 
munkahelyek megőrzése és bővítése mellett a vállalkozások versenyképességének javításához is 
hozzájárulnak. 

11.1.46. A Felhívásnak megfelelően a fővárosi részprojektben legalább egy főállású EURES 
tanácsadó projektben történő foglalkoztatását a munkaerő-piaci program megvalósításának 
időtartama alatt biztosítja. 

11.2. Ellátja a projekt zárását követő feladatokat (pl. fenntartási jelentések előkészítése). 

12. A Főosztály minőségirányítással kapcsolatos feladatai: 

A Főosztály a Minőségirányítási Alapelvek, a Minőségpolitika és Minőségcélok alapján működteti az 
ISO 9001-es Minőségirányítási Rendszert. 
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III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

13. A Főosztályvezető, az osztályvezetők és a projektszervezet (szakmai és pénzügyi) 
vezetőinek feladatai: 

13.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályain túl: 

a) A minőségirányítási feladatok körében meghatározzák a Minőségpolitikát, mely megfelel a 
szervezet céljainak, tartalmazza a Minőségcélokat, keretet ad azok kitűzéséhez; tartalmazza az 
elkötelezettséget a MIR követelmények teljesítéséhez és a MIR folyamatos fejlesztéséhez. 

b) Szakmai irányítási és ellenőrzési jogkörrel kapcsolatos feladatokat látnak el az állami 
foglalkoztatási szervi feladatkörben eljáró kerületi hivatalok tevékenységével összefüggésben. 

14. A Főosztály Alapkezelő Osztály vezetőjének feladatai: 

14.1. Az előző pontban foglalt feladatokon túl, mint a Kormányhivatal területi NFA gazdasági 
vezetője, ellátja a Kormányhivatal NFA pénzügyi és gazdálkodási feladataival összefüggő 
jogszabályban és az NFA kezelője által előírt feladatokat. 

15. A Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő 

a) közfoglalkoztatással és a közfoglalkoztatási támogatásokkal, 

b) munkaerő-piaci ellenőrzéssel, 

c) bérgarancia alaprészből igényelhető támogatással, 

d) harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásának engedélyezésével, az összevont 
engedélyezési eljárásban szükséges szakhatósági eljárással, a harmadik országbeli 
állampolgároknak a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából 
kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya), az engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli 
állampolgárok, és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentésével, 

e) EURES tanácsadói hálózat működtetésével, 

f) statisztikai, adatszolgáltatási, elemzési tevékenységgel, 

g) megkeresésekkel kapcsolatos tájékoztatással, 

h) magán-munkaközvetítést és a munkaerő-kölcsönzést folytatók nyilvántartásnak vezetésével, 

összefüggő feladatok ellátása, az osztályvezető konkrét írásbeli feladatszabásában foglaltak szerint. 

15.2. Kormányzati ügykezelő 

a) iratkezeléssel (iktatással, irattárazással, küldemények kézbesítésével), 

b) az iratkezeléshez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatással, 

c) a Főosztály központi irattárainak működtetésével, 

d) adatrögzítéssel 

összefüggő feladatok ellátása, az osztályvezető konkrét írásbeli feladatszabásában foglaltak szerint. 

16. A Munkaerőpiaci Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő 

a) foglalkoztatást elősegítő képzéssel,  
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b) foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök működtetésének koordinálásával, 

c) munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, 

d) munkáltatói kapcsolattartással, 

e) NFA FA decentralizált kerettel való gazdálkodással, 

f) álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével,  

g) munkahelyteremtő beruházás támogatással, 

h) csoportos létszámcsökkentés bejelentésének kezelésével,  

i) munkaerő-piaci program megvalósításával és koordinálásával 

összefüggő feladatokat lát el, az osztályvezető konkrét írásbeli feladatszabásában foglaltak szerint. 

 

17. Az Alapkezelő Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

17.1. Kormánytisztviselő 

a) NFA pénzügyi és számviteli tevékenységével, 

b) számfejtéssel, valamint a számfejtéshez kapcsolódó elő- és utómunkálatokkal, 

c) banki, postai feladással összefüggő számítástechnikai és manuális munkával,  

d) adatszolgáltatással, a kapcsolódó programverziók installálásával, programfelügyelettel, 
statisztikai adatállományok elkészítésével 

összefüggő feladatokat lát el, az osztályvezető konkrét írásbeli feladatszabásában foglaltak szerint. 

18. A Foglalkoztatási Döntés-felülvizsgálati Osztályfoglalkoztatottjainak feladatai 

18.1. Kormánytisztviselő 

a) a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokkal összefüggő egységes jogértelmezéssel, 
jogalkalmazási problémákkal,  

b) követelések végrehajtásával 

összefüggő feladatok ellátása, az osztályvezető konkrét írásbeli feladatszabásában foglaltak szerint. 

19. A VEKOP8.2.1. Projektszervezet foglalkoztatottjainak feladatai 

19.1. Kormánytisztviselő 

a) projekt szakmai megvalósításával, 

b) projekt pénzügyi megvalósításával 

összefüggő feladatokat lát el, a projektszervezet vezetőjének konkrét írásbeli feladatszabása szerint. 
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20. A VEKOP8.1.1. Projektszervezet foglalkoztatottjainak feladatai 

20.1. Kormánytisztviselő 

a) projekt szakmai megvalósításával, 

b) projekt szakmai megvalósításával és a projekt keretében az EURES tanácsadással, 

c) projekt szakmai megvalósításával és a projektből támogatással érintett személyek és 
szervezetek ellenőrzésével, 

d) projekt pénzügyi megvalósításával 

összefüggő feladatokat lát el, a projektszervezet vezetőjének konkrét írásbeli feladatszabása szerint. 

IV. Fejezet 

Működési rend 

21. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

22. Ügyfélfogadás 

 

 Munkaerőpiaci Osztály 

Hétfő: 8:30-15:00 

Kedd: 8:30-15:00 

Szerda: 8:30-15:00 

Csütörtök: - 

Péntek: 8:30-12:00 

 

 Alapkezelő Osztály 

Hétfő: 8:30-15:00 

Kedd: 8:30-15:00 

Szerda: 8:30-15:00 

Csütörtök: - 

Péntek: 8:30-12:00 
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 Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály 

 
Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásával kapcsolatos tájékoztatás és telefonos 
ügyfélszolgálat 

Hétfő: - 

Kedd: 8:30-12:00 

Szerda: - 

Csütörtök: - 

Péntek: - 

 EURES tanácsadás 

Hétfő: 8:30-15:00 

Kedd: - 

Szerda: 8:30-15:00 

Csütörtök: - 

Péntek: 8:30-12:00 

 Magán-munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos tájékoztatás 

Hétfő: 8:30-12:00 

Kedd: - 

Szerda: 8:30-12:00 

Csütörtök: - 

Péntek: - 

 Közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás, elszámolási 
dokumentumok átvétele 

Hétfő: 8:30-15:00 

Kedd: 8:30-15:00 

Szerda: 8:30-15:00 

Csütörtök: - 

Péntek: 8:30-12:00 
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23. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

23.1. A kerületi hivatalok foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységei 
részére szakmai irányító feladatkörében eljárva a Főosztály szakmai feladat kijelölést, intézkedés 
kérést, módszertani, eljárási iránymutatást, szakmai ajánlást, adatszolgáltatás kérést, továbbá 
bármely intézkedési kötelezettséggel járó megkeresést legalább osztályvezető besorolású 
kormánytisztviselője, vagy a megbízásából eljáró kormánytisztviselő adhat. 

23.2. A Főosztály és a kerületi hivatalok foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti 
egységeinek foglalkoztatottai fenti körbe nem tartozó kérdésekben, együttműködés és segítségnyújtás 
céljából közvetlenül tartanak kapcsolatot egymással. 

23.3. A Főosztály által ellátott foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok eredményességéhez 
nélkülözhetetlen, hogy a vezetők és az ügyintézők egymás tevékenységét segítő, előremutató 
kapcsolatot alakítsanak ki a Főosztállyal kapcsolatban álló szervekkel és személyekkel. Ennek során 
különösen 

a) a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatokat ellátó főosztályaival, 

b) a fővárosi, kerületi valamint a kisebbségi önkormányzatokkal, 

c) a társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, 

d) a munkaadókkal, a közfoglalkoztatókkal, 

e) az érdekképviseleti szervekkel (szakszervezetek, kamarák stb.), 

f) az alap-; közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, 

g) a foglalkoztatást elősegítő képzést folytató intézményekkel. 

23.4. A fenti kapcsolattartást érintően a feladatellátásban részt vevők kapcsolattartásra saját 
feladatkörükben jogosultak. 

24. Értekezletek 

24.1. Főosztályi értekezlet: a főosztályvezető, az osztályvezetők és a meghívottak részvételével 
havonta, illetve szükség szerint tart értekezletet. 

24.2. Főosztályvezetői Szakmai Koordinációs értekezlet: a Kormányhivatal Ügyrendjének általános 
szabályai szerint. 

24.3. Osztályértekezlet: az osztályvezetők szükség szerint, de legalább havonta tartanak 
értekezletet, melyen az osztály kijelölt tagjainak részvétele kötelező. 

24.4. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy szükség szerint emlékeztetőt készít(tet), 
amelyet az értekezlet vezetője ír alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az értekezleten elhangzott 
szakmai, vezetői elvárásokat, a született döntéseket és a végrehajtásért felelős személyek nevét, 
valamint a végrehajtási határidőket.  

24.5. Eseti szakmai konzultációt az érintettek bevonásával igény szerint tartanak a vezetők. Eseti 
szakmai konzultációt az ügy tárgyának, sürgősségi fokának megjelölésével kell jelezni a 
főosztályvezető részére.  

25. Ellenőrzés 

A főosztályvezető, az osztályvezetők, a projektszervezet vezetők és az érintett kormánytisztviselők 
ellenőrzési jogkörüket a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről szóló 
szabályzatban foglaltak figyelembe vételével, továbbá a belső munkamegosztás szerint az ügyintézési 
folyamatban, a kiadmányozás során, az iratok irattárba tétele előtt, illetve jelzés esetén 
szúrópróbaszerűen, az egyes iratok áttekintésével, a szakmai rendszerekben, az IMAP iktató 
rendszerben, illetve adatszolgáltatás kérésével gyakorolják. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 44. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1035 Budapest, Váradi u. 15. 

E-mail (1): munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu  

E-mail (2) munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu  

E-mail (3): munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu  

 

2. A Főosztály feladatait az  alábbi telephelyeken is végzi: 

1035 Budapest, Váradi utca 15. 

 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. Illetékessége fő szabály szerint Budapest területére terjed ki.  

 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 
 

mailto:munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 
 

5. A Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály szervezeti egységeinek feladatai: A Munkavédelmi 
Ellenőrzési Osztály feladatai: 

5.1.1. Munkavédelmi hatósági ellenőrzést végez különösen 

a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére; 

b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott 
technológiákra és anyagokra, a munkavállalók egészségét veszélyeztető anyagokkal történő 
munkavégzésre, illetve munkakörülményekre, valamint az egyéni védőeszközökre 
vonatkozó követelmények érvényesítésére; 

c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek 
kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre 
vonatkozóan;  

d) a nyilvántartások alapján az azbeszttel, a biológiai kóroki tényezőkkel, illetve a foglalkozási 
eredetű rákkeltő/mutagén anyagokkal történő foglalkoztatás szabályszerűségére, valamint 
az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozóan;  

e) ellátja továbbá mindazon munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat, melyeket külön 
jogszabály a Kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság feladat- és hatáskörébe utal; 

5.1.2. Szabálytalanság feltárása esetén gondoskodik a hatáskörébe tartozó intézkedéseket tartalmazó 
döntések elkészítéséről, kiadásáról; 

5.1.3. A külön jogszabályban meghatározottak szerint eljár a foglalkozási megbetegedések/fokozott 
expozíciós esetek kivizsgálásával kapcsolatos ügyekben; 

5.1.4. Kivizsgálja a munkavédelem szabályai szerint súlyosnak minősülő, valamint a baleset 
körülményei és kimenetele alapján általa kivizsgálásra kijelölt munkabaleseteket; 

5.1.5. Eljár a sérült munkavállaló bejelentésére, ha az a munkáltatónak a munkabaleset 
bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, illetve a 
sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást vitatja; 

5.1.6. A foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását 
sérelmező személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-
egészségügyi szervhez irányítja; 

5.1.7. Ellenőrzi, kódolja a beérkezett munkabaleseti jegyzőkönyveket és szükség esetén intézkedik a 
jegyzőkönyv módosítása, hiányosságainak megszüntetése iránt; 

5.1.8. A főváros illetékességi területét érintően nyilvántartja: 

a) a foglalkozási betegségeket, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezéseket, valamint 
a vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós eseteket; 

b) az azbeszttartalmú anyagból, termékből vagy azbeszttartalmú termékkel végzett 
tevékenységet; 

c) a foglalkozási eredetű rákkeltő/mutagén anyagokkal foglalkozó munkáltatókról és 
munkavállalókra vonatkozó bejelentéseket; 

d) a biológiai tényezőkkel történő tevékenységet; 

e) az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközökkel 
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történő tevékenységet;  

f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséről szóló előzetes értesítések adatait; 

g) a munkáltatók által jogszabály alapján megküldött baleseti jegyzőkönyvek alapján a főváros 
illetékességi területén bekövetkezett munkabaleseteket; 

5.1.9. Folyamatosan értékeli és elemzi a munkavédelmi ellenőrzés eredményeit és tapasztalatait, 
összeveti az éves munkavédelmi ellenőrzési irányelvben és teljesítmény-célkitűzésekben 
megfogalmazott követelményekkel; 

5.1.10. Javaslatot tesz az éves hatósági ellenőrzési és az összevont ellenőrzési tervre vonatkozóan; 

5.1.11. Megszervezi és végrehajtja a munkavédelmi tárgyú cél- és akcióvizsgálatokat, a hatósági 
ellenőrzési tervben, az összevont ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseket, ezekről az előírt 
rendben adatot szolgáltat, beszámoló jelentést készít; 

5.1.12. Együttműködik a társhatóságokkal, kormányhivatali és a kerületi hivatalok szakmai 
egységeivel, szakmai szervezetekkel; 

5.1.13. Kivizsgálja a Kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörébe és illetékességbe tartozó 
panaszokat és közérdekű bejelentéseket; 

5.1.14. Ellátja a munkavédelmi tanácsadással és felvilágosítással kapcsolatos feladatokat; 

5.1.15. Szervezi és működteti a munkavédelmi panasz és tanácsadói, valamint a munkabaleseti 
ügyeletet; 

5.1.16. Az előírt határidőre elkészíti a Kormányhivatal munkavédelmi hatósági tevékenységével 
kapcsolatos beszámolókat, az éves Nemzetgazdasági Jelentéshez készített beszámolót; 

5.1.17. Előkészíti az osztályon keletkezett döntések ellen benyújtott keresetlevelek továbbítását, 
szükség esetén közreműködik a keresetek alapján indult bírósági eljárásokban; 

5.1.18. A szakmai irányító által működtetett szakmai informatikai rendszerben rögzíti a kódolt 
intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat; 

5.1.19. Ellátja a véglegesítéssel kapcsolatos feladatokat és a munkavédelmi bírság határozatok 
hatósági nyilvántartásba kerülése előtti (szakmai rendszerben rögzített jogerősítés véglegesítés 
előtti) helyi ellenőri feladatokat, továbbá a kötelezések végrehajtásával kapcsolatos 
utóellenőrzési feladatokat, továbbá a meghatározott cselekmény foganatosításával kapcsolatos 
feladatokat; 

5.1.20. Ellátja az osztály iratai tekintetében az iratkezelési, iktatási, irattárba helyezés előtti 
feladatokat és a munkavédelmi hatósági ügykörbe tartozó iratok irattárazási feladatait; 

5.1.21. Véleményezi a munkavédelmi ellenőrzési szakterületet érintő szakmai anyagokat, 
jogszabálytervezeteket, illetve részt vesz a munkavédelmi ellenőrzési szakterületet érintő 
javaslatok előkészítésében. 

5.2. A Munkaügyi Ellenőrzési Osztály feladatai: 

5.2.1. Munkaügyi hatósági ellenőrzést végez; 

5.2.2. Szabálytalanság feltárása esetén gondoskodik az intézkedéseket tartalmazó döntések, 
tájékoztatások (tájékoztatások: a jogszabályban meghatározott esetekben jelzés, tájékoztatás 
küldése, döntés közlése a meghatározott szervek irányába; az érintett EGT-állam illetékes 
hatóságának haladéktalan tájékoztatása, ha a munkaügyi ellenőrzés során a külföldön 
letelepedett és határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás céljából Magyarországon kiküldetés 
keretében foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatási körülményei az EGT-állam illetékes 
hatóságának hatáskörébe tartozó szabálytalanságra utalnak) elkészítéséről, kiadásáról, illetve 
az osztályon a munkaügyi hatósági ellenőrzést a tényfeltárás és bizonyítási eljárás befejezéséig 
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lefolytató ellenőrök ügyeit a kiadmányozandó döntések, tájékoztatások elkészítése és kiadása 
céljából - az e célra rendszeresített átadó lappal - az előírt rendben átadja a Munkavédelmi és 
Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály részére; 

5.2.3. A más EGT-állam területén határokon átnyúló szolgáltatást nyújtó, Magyarországon 
letelepedett foglalkoztató tekintetében - a szolgáltatásnyújtással érintett EGT-állam hatósága 
részéről érkezett megkeresésre lefolytatja a  munkaügyi ellenőrzést és gondoskodik a 
megkeresésre adott  válasz elkészítéséről, kiadásáról; 

5.2.4. Folyamatosan értékeli és elemzi a munkaügyi ellenőrzés eredményeit és tapasztalatait, 
összeveti az éves munkaügyi ellenőrzési irányelvben és teljesítmény-célkitűzésben 
megfogalmazott követelményekkel; 

5.2.5. Javaslatot tesz az éves hatósági ellenőrzési és az összevont ellenőrzési tervre vonatkozóan; 

5.2.6. Megszervezi és végrehajtja a munkaügyi tárgyú cél- és akcióvizsgálatokat, a hatósági 
ellenőrzési tervben, az összevont ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseket, ezekről az előírt 
rendben adatot szolgáltat, beszámoló jelentést készít; 

5.2.7. Együttműködik a társhatóságokkal, kormányhivatali és kerületi hivatalok szakmai szervezeti 
egységeivel, szakmai szervezetekkel; 

5.2.8. Kivizsgálja a Kormányhivatal munkaügyi hatósági hatáskörébe és illetékességbe tartozó 
panaszokat és közérdekű bejelentéseket; 

5.2.9. Megszervezi és működteti a munkaügyi panaszügyeletet; 

5.2.10. Ellátja a munkaügyi ellenőrzés tárgykörébe tartozó kérdéseket illetően a munkaügyi előírások 
végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység körébe tartozó 
feladatokat; 

5.2.11. Az előírt határidőre elkészíti a Kormányhivatal munkaügyi hatósági tevékenységével 
kapcsolatos beszámolókat; 

5.2.12. Előkészíti az osztályon keletkezett döntések ellen benyújtott keresetlevelek továbbítását, 
szükség esetén közreműködik a keresetek alapján indult bírósági eljárásokban; 

5.2.13. A szakmai iránytó által működtetett szakmai informatikai rendszerben rögzíti a kódolt 
intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat; 

5.2.14. Ellátja az osztály iratai tekintetében az odarendelt iratkezelési, iktatási, irattárba helyezés előtti 
feladatokat; 

5.2.15. Véleményezi a munkaügyi ellenőrzési szakterületet érintő szakmai anyagokat, 
jogszabálytervezeteket, illetve részt vesz a munkaügyi ellenőrzési szakterületet érintő javaslatok 
előkészítésében. 

 

5.3. A Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály feladatai: 

5.3.1. Munkaügyi hatósági ellenőrzést végez és szabálytalanság feltárása esetén gondoskodik az 
intézkedéseket tartalmazó döntések, tájékoztatások elkészítéséről, kiadásáról; 

5.3.2. A Munkaügyi Ellenőrzési Osztály által az előírt rendben átadott ügyekben gondoskodik – 
szükség szerint – az eljárás megindításáról, az intézkedést tartalmazó döntések, tájékoztatások 
elkészítéséről, kiadásáról továbbá szükség esetén a tényállás teljes körű tisztázása érdekében 
visszaadja az ügyet, vagy további bizonyítást folytat le. 

5.3.3. Kijelölés alapján más EGT-állam területén határokon átnyúló szolgáltatást nyújtó, 
Magyarországon letelepedett foglalkoztató tekintetében a szolgáltatásnyújtással érintett EGT-
állam hatósága részéről érkezett megkeresésre lefolytatja a  munkaügyi ellenőrzést és 
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gondoskodik a megkeresésre adott  válasz elkészítéséről, kiadásáról; 

5.3.4. Részt vesz a munkaügyi tárgyú cél- és akcióvizsgálatokban, a hatósági ellenőrzési tervben, az 
összevont ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásában; 

5.3.5. Részt vesz a panaszügyeleti feladatok ellátásában; 

5.3.6. Részt vesz a munkaügyi ellenőrzés tárgykörébe tartozó kérdéseket illetően a munkaügyi 
előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység 
ellátásában; 

5.3.7. Kijelölés alapján kivizsgálja a Kormányhivatal munkaügyi hatósági hatáskörébe és 
illetékességbe tartozó panaszokat és közérdekű bejelentéseket; 

5.3.8. Ellátja a véglegesítéssel kapcsolatos feladatokat és a munkaügyi intézkedéseket tartalmazó 
döntések hatósági nyilvántartásba kerülése előtti (szakmai rendszerben rögzített véglegesítés 
előtti) helyi ellenőri feladatokat, a munkaügyi kötelezések végrehajtásával kapcsolatos 
utóellenőrzési feladatokat, továbbá a biztosítotti bejelentésre vonatkozó munkaügyi kötelezések 
végrehajtásának ellenőrzésével és a biztosítotti bejelentések hatósági teljesítésével kapcsolatos 
feladatokat; 

5.3.9. Előkészíti az osztályon keletkezett döntések ellen benyújtott keresetek továbbítását, szükség 
esetén közreműködik a keresetek alapján indult bírósági eljárásokban, koordinálja a munkaügyi és 
munkavédelmi peres eljárásokkal összefüggő helyi  feladatokat; 

5.3.10. A szakmai irányító által működtetett szakmai informatikai rendszerben rögzíti a kódolt 
intézkedéseket és az osztály hatósági munkájára vonatkozó adatokat; 

5.3.11. Ellátja az osztály iratai tekintetében az iratkezelési, iktatási, irattárba helyezés előtti 
feladatokat, és a munkaügyi hatósági ügykörben keletkezett iratok irattárazási feladatait; 

5.3.12. Elkészíti a főosztály hatósági tevékenységével összefüggő statisztikákat, összesíti az akció és 
célvizsgálatok adatait; 

5.3.13. Ellátja a főosztályon keletkezett iratok kezelésével összefüggő szakmai koordinációs 
feladatokat (iktatás, irattárazás, a szervezeti egységek postai küldeményeinek kézbesítésével 
kapcsolatos feladatok), a Kormányhivatal által meghatározottak szerint felelős ezen iratok 
selejtezéséért; 

5.3.14. Ellátja a főosztály titkársági feladatait; 

5.3.15. Közreműködik az iratkezeléshez kapcsolódó adatszolgáltatásban; 

5.3.16. Karbantartja a hatósági ügyek iratmintáit; 

5.3.17. Ellátja a bírság (munkavédelmi/munkaügyi bírság, közigazgatási bírság, eljárási bírság, más 
EGT-állam illetékes hatósága által kiszabott bírság) nyilvántartással és a bírság behajtása iránti 
megkeresésekkel kapcsolatos feladatokat; 

5.3.18. Erre irányuló megkeresés esetén ellátja a más EGT-állam illetékes hatósága által 
Magyarországon letelepedett szolgáltatóval szemben a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok megsértése miatt hozott pénzügyi szankciót, illetve bírságot megállapító határozat 
végrehajtásának foganatosítása körébe tartozó feladatokat; 

5.3.19. A jogszabályban előírtak szerint ellátja a más EGT-államban letelepedett szolgáltatóval 
szemben a munkavállalók kiküldésére vonatkozó szabályok megsértése miatt bírságot 
megállapító határozatok végrehajtásának a letelepedés helye szerint illetékes hatóságánál történő 
kezdeményezésére irányuló feladatokat; 

5.3.20. Ügykörébe tartozóan véleményezi a szabályzatokat, módszertani útmutatókat, 
jogszabálytervezeteket; 
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5.3.21. Szükség szerint közreműködik a belső szabályzatok, utasítások előkészítésében, 
véleményezésében. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

 

6. A Főosztály vezetőjének feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

7. Az osztályok vezetését ellátó osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

8. A Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

8.1. Kormánytisztviselő 

a) munkavédelmi feladatkörben: a munkavédelmi hatóság feladat és hatáskörébe tartozó 
feladatok, továbbá e feladatkör szakmai támogatása; 

b) munkavédelmi titkársági és igazgatási feladatkörben: a munkavédelmi feladatokkal 
összefüggő titkársági és belső igazgatási feladatok, továbbá a baleseti jegyzőkönyvekkel, 
munkavédelmi nyilvántartásokkal összefüggő feladatok; 

c) munkavédelmi jogi és igazgatási feladatkörben: a munkavédelmi feladatkör jogi és  
igazgatási jellegű támogatása. 

8.2. Munkavállaló 

a) munkavédelmi tanácsadó 

9. A Munkaügyi Ellenőrzési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

9.1. Kormánytisztviselő 

a) munkaügyi feladatkörben: a munkaügyi hatóság feladat és hatáskörébe tartozó feladatok; 

b) munkaügyi jogi és igazgatási feladatkörben: a munkaügyi feladatkör szakmai, jogi és 
igazgatási jellegű támogatása; 

9.2. Munkavállaló: gépjárművezető 

10. A Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály foglalkoztatottjainak 
feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő 

a) munkaügyi feladatkörben: a munkaügyi hatóság feladat és hatáskörébe tartozó feladatok 
ellátása; 

b) munkaügyi hatósági feladatkörben: a munkaügyi hatósági nyilvántartással kapcsolatos 
helyi ellenőri feladatok, a főosztály bírságnyilvántartással, végrehajtással kapcsolatos 
feladatai; 

c) munkaügyi titkársági és igazgatási feladatkörben: a munkaügyi feladatokkal összefüggő 
feladatok, továbbá a főosztály titkársági és belső igazgatási feladatai, adatszolgáltatás, 
statisztika. 
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IV. Fejezet 

Működési rend 

11. Helyettesítés 

11.1.  Távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezetőt – a munkavédelmi ügykörbe tartozó 
szakmai ügyek kivételével – a Munkaügyi Ellenőrzési Osztály vezetője, munkavédelmi ügykörbe 
tartozó szakmai ügyekben a Munkavédelmi Osztály vezetője helyettesíti.  A Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztály és a Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály vezetői 
egymást helyettesítik. A Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály vezetőjét az erre kijelölt 
kormánytisztviselő helyettesíti. 

12. Ügyfélfogadás 

 
 a főosztály valamennyi szervezeti egysége tekintetében 
Hétfő: 8:00-16:00 
Kedd: 8:00-16:00 
Szerda: 8:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-16:00 
Péntek: 8:00-12:00 

 

A Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály a fenti táblázat szerinti ügyfélfogadási időben mindkét 
szakterületén ügyeletet működtet a bejelentések személyes és telefonon történő fogadására, valamint 
a munkavédelmi tanácsadás és munkaügyi felvilágosítás kérések teljesítésére. 

 

 

13. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

14. Értekezletek 

14.1. Vezetői értekezlet 

Célja: A kormányhivatali összvezetői értekezleten elhangozottak ismertetése, a főosztály egészét 
érintő helyzetértékelés, feladat megbeszélés, tájékoztatás  

Résztvevői:  főosztályvezető, osztályvezetők, meghívott munkatársak 

Időpontja:  havonta egy alkalom, illetve szükség szerint 

Összehívója:  főosztályvezető 

 

14.2. Összmunkatársi értekezlet 

Célja: A Főosztály feladatának meghatározása, illetve tevékenységének értékelése. 

Résztvevői:  a Főosztály valamennyi kormánytisztviselője illetve munkavállalója 

Időpontja:  félévente 

Összehívója:  főosztályvezető 
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14.3. Osztályértekezlet 

Célja: A vezetői és szakmai értekezleteken elhangzottak, a szervezetet a szervezeti egységet érintő 
operatív feladatok ismertetése, szakmai tájékoztatások, értékelések, gyakorlatban felmerült 
szakmai kérdések, javaslatok megbeszélése, információ csere.  

Résztvevői:  osztályvezető, az osztályon dolgozó munkatársak, meghívottak. 

Időpontja:  szükség szerint, havonta legalább egy alkalom 

Összehívója:  osztályvezető 

 

 

15. Ellenőrzés 

15.1. A főosztályvezető, az osztályvezetők és az érintett kormánytisztviselők ellenőrzési jogkörüket 
a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről szóló szabályzatban foglaltak 
figyelembe vételével, továbbá a belső munkamegosztás szerint az ügyintézési folyamatban, a 
kiadmányozás során, az iratok irattárba tétele előtt, illetve jelzés esetén szúrópróbaszerűen, az 
egyes iratok áttekintésével, a szakmai rendszerekben, az IMAP iktató rendszerben, illetve 
adatszolgáltatás kérésével gyakorolják. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

I.  FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 

2. A Főosztály feladatait más telephelyeken nem végzi:- 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. Illetékessége fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben Budapest egész területére 
terjed ki a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján.  

 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 

 
  

 

 
Fogyasztóvédelmi 

Főosztály 

 

 
Fogyasztóvédelmi 

Osztály 

 

 
Fogyasztó-kapcsolati 

Osztály 

 

 
Fogyasztóvédelmi 

Döntés-felülvizsgálati 
Osztály 

mailto:fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
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II. FEJEZET 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Fogyasztóvédelmi Osztály feladata 

5.1. Koordinálja és végzi a termékbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzéseket; mintavételeket és ellátja 
az ezzel összefüggő külön jogszabályban meghatározott, valamint a vámáruk ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatokat. 

5.2. Részt vesz a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) működtetésében, a 
tudomásukra jutott tények, vagy körülmények alapján a KPIR-en keresztül haladéktalanul 
tájékoztatja a minisztériumot mindazon árukról, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági 
követelményeknek. 

5.3. Kapcsolatot tart a feladatköréből adódóan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatallal, a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során keletkező ügyekben az 
illetékes bíróságokkal, az ügyészségekkel, valamint egyéb társhatóságokkal, ellenőrző 
szervekkel és civil szervezetekkel. 

5.4. Részt vesz a minisztérium Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának végrehajtásában, gondoskodik 
pontos és szakszerű lebonyolításáról, különös tekintettel az egységes jogalkalmazásra és a 
jogkövetkezmények alkalmazási elveinek betartására. 

5.5. Ellátja a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem 
tartozó vállalkozások által kötelezően foglalkoztatott referensek feladatainak ellenőrzését, 
továbbá ellenőrzi, hogy a fogyasztóvédelmi referens megtette-e tájékoztatási kötelezettségét a 
fogyasztóvédelmi hatóság felé a foglalkoztatásával kapcsolatos adatokról (név, a képesítési 
bizonyítvány kiállításának dátuma és sorszáma, a foglalkoztatás kezdő időpontja), valamint az 
adatokban beállt változásról 8 napon belül. 

5.6. Ellenőrzi, hogy a vállalkozás a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettségét 
megtette-e, biztosította-e a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 
személy részvételét és eljár e szabályok megsértése esetén. 

5.7. Véleményezi a távhőszolgáltató üzletszabályzatát, valamint eljár a távhőszolgáltatóval szemben 
az általános szerződési feltételek kihelyezésére vonatkozó szabályok megsértése valamint a 
távhő díjának elszámolására vonatkozó rendelkezések megsértése, a hiteles mérőeszközre 
vonatkozó meghatározott rendelkezések betartása és az üzletszabályzat hozzáférhetőségére 
vonatkozó szabályok betartásának megsértése esetén. 

5.8. Eljár az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedő által a fogyasztók 
bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók 
tájékoztatása céljából működtetett ügyfélszolgálatára vonatkozó rendelkezések megsértése 
esetén. 

5.9. Eljár az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-
ellátásból és a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre 
vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő 
ismételt bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és az engedélyesek üzletszabályzatában 
foglalt rendelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén. 

5.10. Eljár az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint – a közérdekű 
korlátozás kivételével – a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével 
kapcsolatos, jogszabályban és üzletszabályzatban foglalt rendelkezések lakossági 
felhasználókkal szembeni megsértése esetén. 

5.11. Eljár a gyártó törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott, a 
termék vagy termékcsoport, továbbá a termék csomagolására felhasznált csomagolószerrel 
kapcsolatos szabályok vonatkozásában. 
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5.12. Eljár a Koordináló szerv vagy a közszolgáltató által az elszámolással, számlázással, 
díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, 
valamint a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, 
szolgáltatásnyújtási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések természetes személy 
ingatlanhasználókkal, társasházakkal, illetve lakásszövetkezetekkel szembeni megsértése 
esetén. 

5.13. Eljár a Koordináló szerv által kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában 
és a számlán a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegének az 
elszámolt időszak vonatkozásában történő feltüntetésére vonatkozóan. 

5.14. Eljár az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény rendelkezéseinek megsértése 
esetén. 

5.15. Eljár a kémiai biztonságról szóló törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a 
REACH és a CLP betartásának hatósági ellenőrzése valamint a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alapján fogyasztónak minősülő 
személy számára forgalmazott termék feliratozásával (címkézés), egyéb jelölésével, a használati 
utasítással, továbbá a reklámozással kapcsolatos szabályok megsértése vonatkozásában. 

5.16. Eljár a lakossági díjakkal és azok tájékoztatásával összefüggő rendelkezések esetén. 

5.17. Eljár a természetes személy ingatlantulajdonos részére megállapított díjak alkalmazásával és 
az azokra vonatkozó tájékoztatással összefüggő rendelkezések megsértése esetén. 

5.18. Eljár az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük 
tanúsításáról szóló Korm. rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén. 

5.19. Ellenőrzi a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 
Korm. rendelet alapján a háztartási gép zajkibocsátási adataira vonatkozó előírásokat és 
amennyiben az ellenőrzések során azt állapítja meg, hogy az azonos gyártási tételhez tartozó 
háztartási gép zajkibocsátása nagyobb a címkén feltüntetett értéknél, a címkén feltüntetett érték 
korrigálásáig felfüggeszti a vizsgált termékkel azonos gyártási tételben előállított berendezés 
forgalomba hozatalát. 

5.20. Ellenőrzi az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló Korm. rendelet alapján, hogy az évente legalább 100 
kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó, vagy első forgalomba hozó az általa az előző naptári évben 
forgalomba hozott termékek éves értékesítési mennyiségére vonatkozó, előírt adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tett-e. 

5.21. Ellenőrzi az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló Korm. rendelet által meghatározott kategóriába 
tartozó VOC tartalmú termékeket a megfelelő tartalmú címke megléte, valamint a címkén 
feltüntetett VOC tartalom megléte szempontjából. 

5.22. Eljár az ellenőrző hatósággal együttműködve, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, 
valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek 
ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet alapján a földrajzi árujelzővel ellátott termék elnevezése, 
megjelölése, illetve szimbóluma használata megsértésének észlelése esetén. 

5.23. Eljár a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló Korm. rendelet  alapján a hibás vagy 
lejért felhasználási idejű termék visszavételére vonatkozó szabályok betartására vonatkozóan. 

5.24. Eljár az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának 
címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló Korm. rendeletben 
meghatározott esetekben (címkézésre, adatlapra vonatkozó előírások). 
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5.25. Eljár a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről 
szóló Korm. rendelet alapján a címkézésre és a mosó- és mosogatószerek foszfortartalmára 
vonatkozóan. 

5.26. Eljár a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói 
mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek koncentrációjának 
korlátozására vonatkozó előírások megsértése esetén.  

5.27. Ellenőrzi az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló Korm. rendelet alapján a veszélyes anyag követelmények 
betartását a háztartási nagygépek, a háztartási kisgépek, az  információs technológiai és 
távközlési berendezések, a világítótestek, az elektromos és elektronikus szerszámok és a 
játékok, szabadidő- és sportfelszerelések vonatkozásában. 

5.28. Ellenőrzi az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló Korm. rendelet,alapján, hogy a gyártó gondoskodott-e arról, hogy az 
elemen, az akkumulátoron, valamint az elem- és akkumulátorcsomagon az a követelményeknek 
megfelelő ábra, vegyjel és adat jól látható, felismerhető (olvasható) és letörölhetetlen legyen. 

5.29. Ellenőrzi, hogy a gyártó, a forgalmazó és a hulladékbirtokos az elem- és akkumulátorhulladék 
átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről az előírt rendelkezéseket teljesítette-e. 

5.30. Eljár a dohánytermékek, elektronikus cigaretta, utántöltő folyadékok és a dohányzást imitáló 
elektronikus eszközök bejelentésére és a dohányzásra kijelölt helyre, valamint a dohányzás 
korlátozására vonatkozó feliratok megléte és megfelelősége tekintetében. 

5.31. Ellenőrzi a kozmetikai termékekről szóló Korm. rendelet alapján az 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a Korm. rendeletben foglalt szabályok betartását.  

5.32. Eljár a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény alapján a miniszter piacfelügyeleti 
hatáskörével összefüggő ügyekben. 

5.33. Részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok 
európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban. 

5.34. Kapcsolódik a közösségi gyors tájékoztatási rendszerhez (RAPEX), melynek célja a 
tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén. 

5.35. Amennyiben az áru forgalomba hozatalát korlátozó intézkedést hoz, vagy a gyártókkal és a 
forgalmazókkal olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy árunak az értékesítését, vagy 
használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák, vagy különleges feltételhez 
kötik, tájékoztatnia kell a hatáskörrel rendelkező minisztériumot.  

6. Fogyasztó-kapcsolati Osztály feladata 

6.1. Összehangolja a területi államigazgatási szervek és civil szervezetek fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységét, kapcsolatot tart a feladatköréből adódóan a Gazdasági 
Versenyhivatallal, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal, a Magyar Nemzeti 
Bankkal, az illetékes bíróságokkal, az ügyészségekkel, valamint egyéb társhatóságokkal, 
ellenőrző szervekkel és civil szervezetekkel. 

6.2. Koordinálja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határon átnyúló kereskedelemmel összefüggő 
fogyasztóvédelmi feladatokat. 

6.3. Eljár a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény 
megsértésével közzétett szerencsejátékkal összefüggő tárgyú reklámok estén. 

6.4. Eljár a fogyasztói csoport létrehozása, valamint fogyasztói csoportba nyilvános felhívás útján 
történő fogyasztó gyűjtés esetén. 

6.5. Működteti a Fogyasztóvédelmi Rezsipontot. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 15. számú melléklete 

5 

6.6. Eljár a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar 
nyelvű közzétételéről szóló törvény alapján, ha a magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar 
nyelvű rádió-, illetve televízióműsorban, továbbá szabadtéri reklámhordozón közzétett,  
gazdasági reklámban a reklám szövegét, ideértve a jelmondatot (szlogent) is, nem magyar 
nyelven jelenítik meg, továbbá ha az üzlet feliratain az üzlet elnevezését, valamint az üzletben, 
illetőleg az üzlet kirakatában a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket nem magyar 
nyelven jelenítik meg. 

6.7. Eljár az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi tárgyú ügyek 
vonatkozásban. 

6.8. Eljár az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi 
intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatos rendelkezések 
fogyasztókkal szembeni megsértése esetén. 

6.9. Eljár a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény 
szabályainak megsértése esetén. 

6.10. Eljár a reklámközvetítővel, valamint a reklámszolgáltatóval szemben, amennyiben a törvény 
rendelkezéseit megsértve ajándékot, vagyoni előnyt vagy más juttatást fogad el, továbbá a 
gazdasági reklámtevékenységre és a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések megsértése 
esetén. 

6.11. Eljár a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén. 

6.12. Ellátja a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos kommunikációs és szervezési feladatokat, 
valamint Ügyfélszolgálati Irodát (Hatósági Tanácsadó Irodát) működtet. 

6.13. Közreműködik az állam iskolai és az iskolán kívüli fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos 
feladatainak ellátásában. 

6.14. Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói, valamint a vállalkozói érdekek képviseletét ellátó 
társadalmi szervezetek tevékenységéhez, és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói 
tudatosság erősítéséhez. 

6.15. Fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg. 

6.16. Módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi 
tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében. 

7. Fogyasztóvédelmi Döntés-felülvizsgálati Osztály feladata 

7.1. Ellátja a döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezéseiben foglalt feladatait. 

7.2. Egyedi hatósági ügyben hozott döntések szakszerűségének (és jogszerűségének) vizsgálata az 
ügyfél kérelme (keresete) alapján, javaslatok megfogalmazása az Ákr. szerint saját hatáskörben 
alkalmazható jogorvoslatok érvényesítésére. 

7.3. Kereseti kérelem alapján a védirat szakmai megalapozása a keresetlevél tényállításaira és 
anyagi jogi megállapításaira az alkalmazott jog tekintetében. 

7.4. A keresetlevél és az ügy iratainak elektronikus úton történő továbbítása a Perképviseleti 
Osztálynak. 

7.5. Kapcsolattartás a Perképviseleti Osztállyal.  

7.6. A főosztály ügyeiben született jogerős bírósági döntések tapasztalatainak elemzése, javaslatok 
megfogalmazása az eredményes joggyakorlat érdekében.  

7.7. A Kormányhivatal ellenőrzési terve alapján főosztályvezető által meghatározott rendben és 
gyakorisággal az egyedi ügyek reprezentatív mintavétellel történő ellenőrzése a 
jogszabálysértések megelőzése, felderítése egységes joggyakorlat kialakítása érdekében.  



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 15. számú melléklete 

6 

7.8. A főosztályvezető által meghatározott időszakonként a hatósági osztályok jogalkalmazó 
tevékenységének elemzése, javaslatok - beleértve az ügyintézési határidő hatékony 
felhasználását, valamint az ügyféli jogok érvényesülése garanciáit is ágazati specifikus iratminták 
tervezetének kidolgozása, alkalmazásának nyomon követése a belső munkafolyamatok 
fejlesztése érdekében. 

7.9.  Egyedi ügyekben a főosztály hatósági ügyintézőinek jogalkalmazói tevékenységének segítése a 
jogértelmezéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdések esetében.  

III. FEJEZET 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

8. A Főosztály vezetőjének feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9. Fogyasztóvédelmi Osztály, Fogyasztó-kapcsolati Osztály és Fogyasztóvédelmi Döntés-
felülvizsgálati Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

10. Fogyasztóvédelmi, Fogyasztó-kapcsolati és Fogyasztóvédelmi Döntés-felülvizsgálati 
Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

10.1. Kormánytisztviselő: hatósági feladatot ellátó tisztviselő 

IV. FEJEZET 

Működési rend 

11. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

Ügyfélfogadás 

 Fogyasztóvédelmi Osztály, Fogyasztó-kapcsolati Osztály és Fogyasztóvédelmi 
Döntés-felülvizsgálati Osztály 

 Hatósági Tanácsadó Iroda Fogyasztóvédelmi Rezsipont 

 személyes telefonos 
(+3614502598) személyes telefonos 

(+3614502598) 

Hétfő: 09:00-12:30; 
 

09:00-13:00;  
14:00-16:00 09:00-12:30 09:00-13:00;  

14:00-16:00 

Kedd: 09:00-13:00;  
14:00-16:00 

09:00-13:00;  
14:00-16:00 

09.00-13:00; 
14:00-16:00 

09:00-13:00; 
14:00-16:00 

Szerda: 13:00-16.00 09:00-13:00;  
14:00-16:00 13:00-16:00 09:00-13:00;  

14:00-16:00 

Csütörtök: 09:00-13:00;  
14:00-16:00 

09:00-13:00;  
14:00-16:00 

09:00-13:00; 
14:00-16:00 

09:00-13:00; 
14:00-16:00 

Péntek: 10:00-12:00 09:00-13:00 10:00-12:00 09:00-13:00 
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12. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

13. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

14. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA KERESKEDELMI, HADITECHNIKAI, 

EXPORTELLENŐRZÉSI ÉS NEMESFÉMHITELESÍTÉSI FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, 
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály  

Levelezési cím: 1535 Budapest, BKKP Pf.: 919/1. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

E-mail (1): khenf@bfkh.gov.hu  (Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és 
Nemesfémhitelesítési Főosztály)   

E-mail (2): nnyevo@bfkh.gov.hu  (Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály)  

E-mail (3): npfo@bfkh.gov.hu  (Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály) 

E-mail (4): npfo.kockazatertekeles@bfkh.gov.hu  (Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás 
Felügyeleti Osztály) 

E-mail (5): idegenforgalmi@bfkh.gov.hu (Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály) 

E-mail (6): kozraktari.felugyelet@bfkh.gov.hu (Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti 
Osztály) 

E-mail (7): exportcontrol@bfkh.gov.hu (Exportellenőrzési Osztály) 

E-mail (8): armstrade@bfkh.gov.hu (Haditechnikai Osztály) 

E-mail (9): hadiipar@bfkh.gov.hu  (Haditechnikai Osztály) 

E-mail (10): keo@bfkh.gov.hu (Kereskedelmi Osztály) 

 

2. A Főosztály a feladatait az alábbi telephelyen is végzi: 

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 

3. Minősített iratkezelés 

A 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. alatt található, minősített iratkezelést ellátó 
Nyilvántartóval kapcsolatos feladatokat a Főosztály állományába tartozó, (megosztott 
feladatkörben) ezzel a feladattal megbízott munkatársak látják el mind a Kereskedelmi, 
Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, mind a Mérésügyi és 
Műszaki Felügyeleti Főosztály iratai vonatkozásában. A minősített iratkezelés a vonatkozó 
kormánymegbízotti utasításban kerül részletesen szabályozásra. 

 

4. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály szervezeti egységei a feladataikat fő szabály szerint országos illetékességgel látják 
el. 
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mailto:npfo.kockazatertekeles@bfkh.gov.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
mailto:kozraktari.felugyelet@bfkh.gov.hu
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5. A Főosztály szervezeti felépítése 
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

6. A Főosztály működését biztosító, főosztályi szintű feladatok 

6.1. A Főosztály működéséhez szükséges következő adminisztratív és titkársági feladatok 
ellátása, a teljesség igénye nélkül: ügyfélfogadás, beérkező iratok érkeztetése, szortírozása, 
irattovábbítás, iktatás, szkennelés, a kimenő postaforgalom bonyolítása (Postaprogram), 
kapcsolattartás a KÉR-rel, iratbekérések intézése, szakrendszeri rögzítés, irattárazási, irat- és 
eszközselejtezési, leltározási feladatok, beszerzések, valamint reprezentációs igények 
kezelése, szabadságkartonok kezelése és létszámjelentések készítése. 

6.2. A Főosztály helyszíni ellenőrzéseihez kapcsolódó útvonaltervek összeállítása, ellenőrök 
szállítása, egyéb kézbesítési, szállítási feladatok ellátása, gépjármű-ügyintézési (menetlevelek, 
üzemanyag-számlák kezelése, műszaki vizsgák, szervízelések stb. szervezése, lebonyolítása 
stb.) feladatok ellátása. 

6.3. Külső és belső adatkérések teljesítése. 

6.4. A Főosztály, valamint a Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF) tanúsított és 
akkreditált minőségirányítási rendszereinek működtetése és fejlesztése, részvétel auditokon, 
adatszolgáltatás. 

6.5. A Főosztály böngészős hivatali kapu tárhelyére érkezett kérelmek folyamatos, a belső rend 
szerinti letöltése és biztonságos elektronikus letárolása. 

6.6. A Főosztály dolgozói munkába járásának (gépjármű, helyközi bérlet) költségtérítésével 
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 

6.7. Belső utasításokban, szabályzatokban előírt egyéb adminisztratív feladatok. 

7. A Kereskedelmi Osztály által ellátott feladatok 

7.1. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve 
vámhatárt átlépő kereskedelmével és az egyes közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközök behozatali forgalmának engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási hatósági 
ügyekben való eljárás, ami kiterjed: 

7.1.1. Az ipari robbanóanyagok, tűzijáték-anyagok behozatalának, reexportjának külön 
(tevékenységi) engedélyezésére, valamint ezek és egyes polgári biztonsági védőeszközök 
kivitelének (reexportjának), behozatalának forgalmi engedélyezésére. 

7.1.2. A radioaktív anyagok és a közbiztonságra különösen veszélyes egyes eszközök 
behozatalának és reexportjának külön (tevékenységi) engedélyezésére. 

7.1.3. A közbiztonságra különösen veszélyes egyes eszközök behozatali forgalmi 
engedélyezésére. 

7.1.4. Az éti csiga, valamint a védetté nyilvánított barlangi képződmények kivitelének 
engedélyezésére. 

7.1.5. A biztonsági papír tevékenységi engedélyezésére; a biztonsági papírokra vonatkozó 
kiviteli, behozatali engedélyezési feladatok elvégzésére. 

7.1.6. A vállalkozási import engedélyezésére. 

7.2. Az uniós jogi aktusokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekből, valamint a külön 
jogszabályokból fakadó, egyes árukra vagy országokra vonatkozó kereskedelmi behozatali 
és kiviteli engedélyezési, illetve korlátozások végrehajtásához kapcsolódó más 
adminisztratív feladatok végzése, ami kiterjed: 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 16. számú melléklete  

4 

7.2.1. A gabona, rizs, zöldség-gyümölcs, feldolgozott zöldség-gyümölcs, olívaolaj, sertés, 
baromfi, marha, tejtermék, etilalkohol, kender, tojás és albumin, cukor termékkörökhöz 
tartozó, az EU-jogszabályokban meghatározott importengedélyezési és a vámkontingens-
kezeléssel összefüggő feladatok ellátására. 

7.2.2. Az orosz fa vámkontingenshez kapcsolódó engedélyezési feladatok ellátására. 

7.2.3. A textil- és ruházati termékek, a vas- és acéltermékek behozatalával és egyéb ipari 
termékek szabályozásával kapcsolatos engedélyezési és felügyeleti feladatok ellátására. 

7.2.4. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, 
volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő 
ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló 2017/821/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáért felelős hatósági feladatok ellátására. 

7.2.5. A 2173/2005/EK tanácsi rendelet alapján az Európai Közösségbe irányuló faanyag-
behozatal FLEGT engedélyezési rendszerével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására. 

7.2.6. A mezőgazdasági importbiztosítékok nyilvántartására és kezelésére, a mezőgazdasági 
letéti számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartás vezetésére. 

7.2.7. Az AMIS Quota IT rendszer nemzeti, az ISAMM IT rendszer hivatali koordinációjának 
ellátására. 

7.2.8. Az EU-s intézményekben (szakbizottságokban, munkacsoportokban) a magyar érdekek 
képviseletére és érvényesítésére szakértőként a külkereskedelem területén. 

7.3. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos közösségi belső forgalmat, kivitelt, behozatalt 
érintő hatósági engedélyezési, nyilvántartásba vételi feladatok ellátása, a tevékenységet 
végzők ellenőrzése, statisztikai és ellenőrzési célú adatgyűjtés és azok feldolgozása, 
továbbá a hazai és nemzetközi együttműködés szervezése és fenntartása, ami kiterjed: 

7.3.1. A kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységek engedélyezésére, 
nyilvántartásba vételére, az azokra vonatkozó adatok nyilvántartására. 

7.3.2. A kábítószer-prekurzorok kivitelének, behozatalának engedélyezésére. 

7.3.3. A kábítószer-prekurzor jelentések feldolgozására, hazai és nemzetközi jelentések, 
beszámolók készítésére. 

7.3.4. A kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységek ellenőrzésének tervezésére, 
előkészítésére, lefolytatására éves ellenőrzési program alapján, illetve szükség szerint. 

7.3.5. Az EU-intézményekben (szakbizottságokban, munkacsoportokban) a kábítószer-
prekurzorok felügyeletével kapcsolatos magyar álláspont képviseletére és szakértőként 
részvételre annak kialakításában. 

7.4.  Az illékony szerves oldószert tartalmazó termékeket forgalmazó, gyártó kötelezettek 
engedélykérelmeinek elbírálása, az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére 
szolgáló termékek szervesoldószer-tartalmának nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
közigazgatási feladatok ellátása. 

7.5. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jogszabályban 
meghatározott hatósági feladatok végzése. 

7.6. A Kormányhivatal által kötött egyes együttműködési megállapodásokban rögzített 
koordinációs, ellenőrzési és adatszolgáltatási feladatok teljesítése. 

7.7. Részvétel az engedélyezéshez kapcsolódó statisztikai, vámigazgatási szabályozó 
rendszer kialakításában. 
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7.8. Az egyes áruk külkereskedelmére vonatkozó jogszabályok, engedélyezési eljárási rendek, 
kérelmezői útmutatók, elemzések, állásfoglalások, összefoglalók készítése, 
előterjesztések, jelentések, jogszabálytervezetek, szakmai anyagok véleményezése. 

7.9. A kiviteli-behozatali engedélyek kiadásánál használt, szigorú számadás alá vont engedély-
nyomtatványok kezelése. 

7.10. A kormányhivatali honlap szervezeti egységet érintő felületének szerkesztése, a 
hatósági nyilvántartás és megjelentetett adattartalmak, formanyomtatványok naprakészen 
tartása. 

7.11. Tájékoztatást kérő megkeresések, e-mail-ek megválaszolása. 

7.12. Kimutatások, jelentések készítése. 

8. Az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

8.1. Nyilvántartás vezetésével kapcsolatos közigazgatási hatósági feladatok ellátása az 
utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet folytató szolgáltatók 
vonatkozásában. 

8.2. Nyilvántartás vezetésével kapcsolatos közigazgatási hatósági feladatok ellátása a 
letelepedés keretében utazási szolgáltatás együttes igénybevételét elősegítő, 
kereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók vonatkozásában. 

8.3. Nyilvántartás vezetésével kapcsolatos közigazgatási hatósági feladatok ellátása a 
bejelentéshez kötött – letelepedett, valamint határon átnyúló – idegenvezetői, tartós 
szálláshasználati szolgáltatási, valamint a letelepedett lovas szolgáltató tevékenységet 
folytató szolgáltatók kapcsán. 

8.4. A bejelentéshez kötött utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet folytató 
szolgáltatók tevékenységének, nyilvántartott adataik valóságtartalmának, a tájékoztatási 
kötelezettségükre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, vagyoni biztosítékaik 
pénzügyi, gazdasági megfelelőségének vizsgálata, a bejelentéshez kötött, határon átnyúló 
tevékenységet folytató szolgáltatók ellenőrzése. 

8.5. A bejelentéshez kötött tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytató 
szolgáltatók tevékenységének, nyilvántartott adataik valóságtartalmának, a tájékoztatási 
kötelezettségükre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése. 

8.6. A bejelentéshez kötött lovas szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók ellenőrzése. 

8.7. Az idegenvezetői tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása. 

8.8. Más EGT-állam illetékes hatóságának megkeresésére ellenőrzési eljárás lefolytatása. 

8.9.  Jogosulatlan kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése; a 
szolgáltatók kereskedelmi kommunikációjának figyelemmel kísérése, jogsértő szolgáltatási 
tevékenység esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

8.10.  A kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos előterjesztések, 
jelentések, jogszabálytervezetek, szakmai anyagok véleményezése. 

8.11.  A Belkereskedelmi Idegenforgalmi Feladatok Információs Rendszere (továbbiakban: 
BIFIR)rendszer működtetésével, a bejelentési, nyilvántartási rendszer naprakész 
működésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

8.12. A közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges feltételrendszer kidolgozása és 
folyamatos alakítása. 

8.13.  A közraktári tevékenységgel kapcsolatos jogi szabályozás végrehajtása. 

8.14.  A közraktárak működésének engedélyezése. 
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8.15.  A közraktárak éves általános ellenőrzése a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve. 

8.16.  A közraktáraknál cél- és utóvizsgálatok végzése. 

8.17.  A közraktárakkal kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása. 

8.18.  A közraktári adatszolgáltatás elrendelése és az adatok feldolgozása. 

8.19. A kormányhivatali honlap szervezeti egységet érintő felületének szerkesztése. 

8.20.  A hatósági nyilvántartások és megjelentetett adattartalmak, formanyomtatványok 
naprakészen tartása. 

8.21.  Tájékoztatást kérő megkeresések, e-mail-ek megválaszolása. 

8.22. Telefonhívások fogadása, ügyfelek közvetlen tájékoztatása. 

8.23.  A Főosztály idegenforgalmi eljárásaihoz kapcsolódó kérelmek rögzítése a 
számítógépes szakrendszerekbe. 

8.24. Nyilvántartás vezetése a jogszabály által elrendelt, kezelt adatokról. 

9. Az Exportellenőrzési Osztály által ellátott feladatok: 

9.1. A vonatkozó jogszabályok alapján a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos 
exportengedélyek, transzferengedélyek, brókertevékenységi engedélyek, tranzitengedélyek és 
nemzetközi importigazolások kiadása, a nemzetközi kereskedelmi szankciókban elrendelt nem 
kettős felhasználású termékek exportengedélyezése, az exportőrök és importőrök, valamint e 
termékek és technológiák végfelhasználóinak ellenőrzése. 

9.2. A magyar érdekek képviselete és érvényesítése a Kettős Felhasználású Koordinációs 
Bizottsági Munkacsoportban, továbbá részvétel a szakmai munkacsoportok munkájában, 
valamint az ezzel összefüggő adatszolgáltatás. 

9.3. A Vegyifegyver Tilalmi Szervezettel való kapcsolattartás, a Vegyifegyver Tilalmi 
Egyezmény végrehajtásából Magyarországra háruló feladatok végrehajtásának 
összehangolása, az előírt nyilatkozattételek elkészítése, részvétel az Egyezmény szakmai 
bizottságainak munkájában. 

9.4. A Bakteriológiai (Biológiai) és Toxinfegyver Tilalmi Egyezmény végrehajtásából eredő 
feladatok összehangolása, az Egyezmény által előírt nyilatkozat elkészítése, ellenőrzési 
feladatok ellátása, részvétel az Egyezmény szakmai bizottságainak munkájában. 

9.5. Részvétel a szakterületet érintő előterjesztések elkészítésében és véleményezésében. 

9.6. A vállalkozások hatósági ellenőrzése, valamint részvétel a Vegyifegyver Tilalmi 
Szervezet Magyarországon tartott ellenőrzésein. 

9.7. Részvétel az Ausztrália Csoport (AG), a Rakétatechnológiai Ellenőrző Rendszer 
(MTCR), a Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG), a Zangger Bizottság és a Wassenaari 
Megállapodás (WA) ülésein és más szakmai fórumokon, valamint az ezzel összefüggő 
adatszolgáltatás nyújtása. 

9.8. Részvétel a nemzetközi kereskedelmet korlátozó intézkedésekkel (szankciók) 
kapcsolatos hazai kötelezettségek végrehajtásában, ellenőrzésében. 

9.9.  Ügyfelek tájékoztatása, megkereséseikre állásfoglalások kiadása. 

9.10.  Nyilvántartás vezetése a jogszabály által elrendelt, kezelt adatokról, az ügyfelek által 
küldött adatszolgáltatások feldolgozása. 

9.11. Kapcsolattartás a bel- és külföldi társhatóságokkal, számukra adatszolgáltatás nyújtása. 

9.12.  Részvétel szakmai rendezvényeken. 
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9.13.  Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.14.  A honlapon levő, az Osztályt érintő információk aktualizálása. 

9.15.  Az Osztály tevékenységét érintő előterjesztések véleményezése. 

9.16. Hazai és nemzetközi jelentések, adatszolgáltatások összeállítása. 

9.17. Helyszíni hatósági ellenőrzések lefolytatása Budapesten és az ország egész területén. 

9.18. Jogsértő tevékenység esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

9.19.  Részvétel a Kereskedelmi Osztály fő felelősségi körébe tartozó, egyes közbiztonságra 
veszélyes eszközök behozatalával kapcsolatos külön tevékenységi engedélyezésben, illetve az 
ipari robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök, továbbá a közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközök behozatalával és kivitelével kapcsolatos forgalmi engedélyezésben. 

9.20.  Részvétel a Kereskedelmi Osztály fő felelősségi körébe tartozó, radioaktív és egyes 
nukleáris anyagokat érintő külön tevékenységi engedélyezési eljárásban, továbbá indokolt 
esetben egyes áruk, vegyi anyagok kivitelével és behozatalával kapcsolatos engedélyezési 
eljárásban. 

10. A Haditechnikai Osztály által ellátott feladatok: 

10.1. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, továbbá a haditechnikai termékek 
külkereskedelmével és tranzitjával kapcsolatos hatósági, engedélyezési és tanúsítási eljárás 
lefolytatása, a 258/2012/EU rendelet és az Európai Parlament és a Tanács 2019/125 rendelete 
alapján az export- és importengedélyek kiadása és a kapcsolódó feladatok ellátása, az 
engedélyesek ellenőrzése. 

10.2. Részvétel a szakterületet érintő előterjesztések elkészítésében és véleményezésében. 

10.3. Részvétel és képviselet az EU-intézmények haditechnikai külkereskedelmi vonatkozású 
ülésein (az EU Tanácsának a hagyományos fegyverek exportellenőrzésére alakult COARM 
munkacsoportja, az EU Bizottságának az Európai Parlament és a Tanács 2019/125 
rendeletével kapcsolatos munkacsoportja, az EU Bizottság 43/2009/EK irányelv alapján 
létrehozott munkacsoportja), továbbá a Wassenaari Megállapodás és egyéb nemzetközi 
szervezetek keretein belül a magyar képviselet ellátása, a vállalt kötelezettségek hazai 
végrehajtása. 

10.4. A szakterületet érintő statisztikai adatok összegyűjtése, elemzése és a 
jogszabályokban, valamint nemzetközi kötelezettség alapján előírt jelentési, adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítése, továbbá éves beszámolók kidolgozása. 

10.5. A haditechnikai tevékenység engedélyezéséről szóló kormányrendelet alapján működő 
Haditechnikai Véleményező Munkacsoport titkársági feladatainak ellátása. 

10.6. A haditechnikai termékek külkereskedelmével kapcsolatos nemzetközi együttműködés 
szervezése és fejlesztése, továbbá részvétel a külföldi csapatok magyarországi 
állomásoztatásával kapcsolatos, a Kormányhivatalt érintő ügyek intézésében. 

10.7. Részvétel a különféle fegyverembargós megállapodásokkal kapcsolatos hazai 
kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésében. 

10.8. Ügyfelek tájékoztatása, megkereséseikre állásfoglalások kiadása. 

10.9. Nyilvántartás vezetése a jogszabály által elrendelt, kezelt adatokról, az ügyfelek által 
küldött adatszolgáltatások feldolgozása. 

10.10. Kapcsolattartás a bel- és külföldi társhatóságokkal, számukra adatszolgáltatás nyújtása. 

10.11. Részvétel szakmai rendezvényeken. 
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10.12. A hadiipari, haditechnikai-külkereskedelmi és egyesített haditechnikai tevékenységi 
engedéllyel rendelkező cégek jogszerű működésének ellenőrzése, helyszíni hatósági 
ellenőrzések lefolytatása Budapesten és az ország egész területén. 

10.13. Jogsértő tevékenység esetén a szükséges intézkedések megtétele.  

10.14. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

10.15. A honlapon levő, az Osztályt érintő információk aktualizálása. 

10.16. Az Osztály hatáskörét érintő előterjesztések véleményezése. 

11. A Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály által ellátott feladatok: 

11.1. A kereskedelemről szóló törvény, illetve a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági 
feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és 
díszítésének szabályairól szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai 
szerint a nemesfém tárgyak és termékek forgalmazásával, felvásárlásával, készítésével, 
javításával, árverésével kapcsolatos tevékenységek bejelentésével és nyilvántartásával 
összefüggő hatósági feladatok végzése. 

11.2. A forgalom biztonsága céljából a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet-
NEHITIügyviteli rendszerben az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges és azzal 
összefüggő adatok rögzítése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvényben, valamint a Korm. rendeletben meghatározottak szerinti 
nyilvántartás vezetése a nemesfémtárgyak forgalmazásával, felvásárlásával, készítésével, 
javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozásokról. 

11.3. A nemesfémből készült ékszereket, díszműárukat és egyéb tárgyakat kereskedelmi 
tevékenység keretében forgalmazó vállalkozások bejelentéseinek regisztrálása az alkalmi 
rendezvényen, vásáron, piacon, közterületi értékesítés keretében történő forgalmazási 
szándékról. A bejelentésekről értesítés küldése a területileg illetékes Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (továbbiakban: NAV) igazgatóságnak, valamint a kereskedőről nyilvántartást vezető 
jegyzőnek. 

11.4. A gyártók, forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel 
alkalmazásának engedélyezése. 

11.5. A magánügyfelek fémjelzési kérelmeinek engedélyezése és regisztrálása. 

11.6. Az Osztály munkájával kapcsolatos információs és ügyfélszolgálati feladatokat ellátása. 

11.7. A jogszabályban előírt tartalmú országos hatósági ügyfélnyilvántartás megszervezése 
és működtetése, a nyilvántartás egyeztetésével összefüggő feladatok ellátása a más 
szakhatóságokhoz fűződő szakmai kapcsolatokban, a nyilvántartási adatok honlapon történő 
megjelenítésének biztosítása. 

11.8. A nemesfém ellenőrök által végzett helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyve alapján a 
szükséges hatósági eljárások lefolytatása. 

11.9. A nemesfém tárgyak és termékek készítésével, javításával, árverésével, 
forgalmazásával, illetve felvásárlásával foglalkozó vállalkozások negyedéves ellenőrzési 
tervének elkészítése. 

11.10.  A nemesfém tárgyak és termékek készítésével, javításával, árverésével, 
forgalmazásával, illetve felvásárlásával foglalkozó vállalkozások ellenőrzése a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint az ország egész területén, együttműködve a NAV 
igazgatóságaival. 

11.11.  Az első fokú hatósági eljárás lefolytatása az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak 
alapján, szükség szerint. 
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11.12.  Indokolt esetben szabálysértési, illetve büntető feljelentés megtétele. 

11.13.  A jogszabályi feltételeknek nem megfelelő, kereskedelmi forgalomban lévő nemesfém 
tárgyak alkalmatlanná tétele a hatósági eljárás lefolytatását követően, forgalomba hozatal 
megakadályozása céljából. 

11.14.  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a 
meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt 
adó szervekről szóló kormányrendelet alapján szakvélemény készítése. Ennek tekintetében a 
külső szervezetek felé a szervezeti egység képviselete. 

11.15.  Javaslattétel új fémjelek kialakítására, illetve a meglévők módosítására. 

11.16.  Az elkészült névjelbeütő szerszámokról lenyomat készítése, a lenyomatok 
digitalizálása a számítógépes nyilvántartási rendszer számára, az ezekkel járó adminisztrációs 
teendők ellátása. 

11.17.  Minőségi tanúsítvány kiállítása a nemesfém tárgyakra vonatkozóan. 

11.18.  A nemesfém tárgyak és termékek minősítése a laboratóriumi vizsgálatot követően. 

11.19.  Az anyagvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése és az eredményközlő lap kiadása. 

11.20.  A fémjelzésre kötelezett nemesfém tárgyaknak megfelelő összetételű karctűk 
minősítése roncsolásos analitikai vizsgálatokkal. 

11.21.  A nemesfémtartalmú anyagok (bányaminták, ipari termékek és katalizátorok, 
nemesfémtömbök, félgyártmányok és hulladékok) nemesfém tartalmának meghatározása. 

11.22.  A nagytisztaságú nemesfémek szennyezőanyag-tartalmának megvizsgálása. 

11.23.  A nemesfém tartalmú anyagok egyéb fémtartalmának meghatározása. 

11.24.  A hatósági eljárás során vizsgált nemesfém tárgyak és termékek biztonságos 
tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás. 

11.25.  A hitelesítő eszköz biztonságos tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás. 

11.26.  A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (továbbiakban: NAH) szerinti akkreditáció 
fenntartásáról történő gondoskodás. 

11.27.  Az anyagvizsgálatok területén a nemzetközi körelemzésekben való részvétel 
megszervezése és lebonyolítása. 

11.28.  Évente egyszer a nemesfém tartalmú mintamaradványok összegzésének elkészítése. 

12. A Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

12.1. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 
törvény (a továbbiakban: PvKit.) szerinti felügyeleti tevékenység ellátása a nemesfémmel vagy 
az ezekből készült tárgyakkal kereskedők tekintetében, belső szabályzatuk jóváhagyása, 
jogszabálysértés esetén joghátrány alkalmazása és ezek közzététele a Kormányhivatal 
honlapján. 

12.2. Az árukereskedők Pmt. és PvKit. szerinti felügyeletének ellátása, belső szabályzatuk 
jóváhagyása, nyilvántartás vezetése a Pmt. hatálya alá bejelentkezett árukereskedőkről, 
jogszabálysértés esetén joghátrány alkalmazása és ezek közzététele a Kormányhivatal 
honlapján. 

12.3. A kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével 
foglalkozó szolgáltatók Pmt. és PvKit. szerinti felügyeletének ellátása, belső szabályzatuk 
jóváhagyása, nyilvántartás vezetése a Pmt. hatálya alá bejelentkezett fenti szolgáltatókról, 
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jogszabálysértés esetén joghátrány alkalmazása és ezek közzététele a Kormányhivatal 
honlapján. 

12.4. A kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével 
szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók Pmt. és 
PvKit. szerinti felügyeletének ellátása, belső szabályzatuk jóváhagyása, nyilvántartás vezetése 
a Pmt. hatálya alá bejelentkezett fenti szolgáltatókról, jogszabálysértés esetén joghátrány 
alkalmazása és ezek közzététele a Kormányhivatal honlapján. 

12.5. A nemesfém tárgyak, valamint az egyéb áruk forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 
Pmt. szerinti ellenőrzése, az átfogó ellenőrzések elvégzése az éves ellenőrzési tervben 
foglaltak alapján. 

12.6. A nyilvántartásban nem szereplő árukereskedők ellenőrzése annak megállapítására, 
hogy eleget tesznek-e a Pmt.-ben foglalt kötelezettségeiknek, szükség esetén joghátrány 
alkalmazása. 

12.7. A kulturális javakkal (műalkotások, régiségek) kereskedők vagy azok közvetítésével 
foglalkozó szolgáltatók Pmt. szerinti ellenőrzése, az átfogó ellenőrzések elvégzése az éves 
ellenőrzési tervben foglaltak alapján. 

12.8. A kulturális javakkal (műalkotások, régiségek) szabadkikötőkben kereskedők vagy azok 
közvetítésével, tárolásával szabadkikötőkben foglalkozó szolgáltatók Pmt. szerinti ellenőrzése, 
az átfogó ellenőrzések elvégzése az éves ellenőrzési tervben foglaltak alapján. 

12.9. A pénzmosás megelőzéséről szóló tájékoztatók, iránymutatások, mintaszabályzatok 
készítése, illetve aktualizálása, továbbá konzultációk és kötelező oktatás tartása vagy 
megszervezése a szolgáltatók meghatározott köre részére. 

12.10. Az Európai Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői 
Bizottságával (továbbiakban: Moneyval) kapcsolatos és az EKTB 34.1 szakmai munkacsoport 
teendőinek ellátása, részvétel a munkacsoport ülésein. 

12.11. A szolgáltatói körre vonatkozó felügyeleti kockázatértékelés elkészítése és folyamatos 
aktualizálása. 

12.12. A nemesfém tárgyak fém-, illetve egyéb jellel történő ellátása a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. 

12.13.  A hitelesítő eszközök, valamint az eljárás alatt álló nemesfém tárgyak biztonságos 
tárolása és megőrzése. 

12.14.  A vizsgálatra és fémjelzésre bemutatott nemesfém tárgyak homogenitás-vizsgálatának 
és mintavételezésének elvégzése. 

12.15.  A magánügyfelek fémjelzési kérelmeinek elbírálása szakmai szempontok alapján. 

12.16.  A fémjelzéshez kapcsolódó ügyviteli és munkafolyamatok működtetése. 

12.17.  Az új fémjelek apa- és anyatöveinek legyártása, valamint a lézer fémjelek elektronikus 
adatainak elkészítése.  

12.18.  A fémjelzési tevékenység során használt hitelesítő eszközök és szerszámok egyedi 
nyilvántartásának megszervezése, betartásuk ellenőrzése. 

12.19.  A hitelesítő és vizsgáló eszközök szükség szerinti cseréjének, illetve beszerzésének 
kezdeményezése. 

12.20.  A fémjelzési terület működésével összefüggő anyagok, eszközök beszerzésének 
kezdeményezése. 

12.21.  A lézer névjel elektronikus adatának elkészítése vagy elkészíttetése. 
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12.22.  A fémjelzési-egyenértékűség megállapítására vonatkozó eljárás lefolytatása. 

12.23.  Javaslattétel új fémjelek kialakítására, illetve a meglévők módosítására. 

12.24.  Magyarország képviseletének ellátása a Vizsgálati és Fémjelzési Konvenció rendes 
ülésein. 

12.25.  A Kormányhivatal képviselete a Visegrádi országok Fémjelző Hivatalai Egyesületének 
ülésein 

12.26.  Részvétel a nemzetközi és hazai szakmai szervezetek munkájában. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat- és hatásköre 

13. A Főosztály vezetőjének feladatai: 

13.1. Gondoskodik a belső és külső normatív szabályzatok megismertetéséről, illetve a 
feladatellátást meghatározó jogszabályok elsajátításáról; 

13.2. Meghatározza a közvetlen irányítása alá tartozók feladatkörében ellátandó feladatokat; 

13.3. Felelős a munkarend, a munkafegyelem betartásáért; 

13.4. Rendszeresen tájékoztatja a kormánymegbízottat, a főigazgatót és az igazgatót a 
Főosztály munkájáról a vezetői értekezleten, illetve a kormánymegbízott, a főigazgató és az 
igazgató által meghatározott rendben, de legalább évente írásban tájékoztatást ad a 
kormánymegbízott részére a szakmai munka ellátásáról. A hatáskörbe tartozó kiosztott 
feladatokról és annak végrehajtásának módjáról, valamint a Főosztályt érintő rendkívüli 
eseményekről soron kívül tájékoztatja a Főosztály munkatársait.  

14. A Kereskedelmi Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai: 

14.1. Az Osztály feladatellátásának irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), az Ügyrend, az eljárásrendek, 
valamint a kormánymegbízotti, főigazgatói, igazgatói és főosztályvezetői utasítások alapján. 

14.2. Az Osztály dolgozóinak munkájával kapcsolatosan utasítási, ellenőrzési jogkör 
gyakorlása. 

14.3. Az Osztály feladatkörében felügyelt tevékenységek ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok ellátásának irányítása, felügyelete, szervezése és koordinálása. 

14.4. A helyszíni ellenőrzések során tapasztalt jogszabálysértés esetén a közigazgatási 
hatósági eljárások lefolytatásának szervezése, irányítása, büntető feljelentések 
kezdeményezése a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. 

14.5. Az ügyfeleket térintő információs és ügyfélkapcsolati feladatok ellátásának irányítása. 

14.6. Nemzetközi jelentések összeállítása. 

14.7. Ellenőrzés-vezetői feladatok ellátása a kábítószer-prekurzorok és a robbanóanyag-
prekurzorok vonatkozásában. 

14.8. Éves ellenőrzési terv készítése. 

14.9. Új dolgozók betanításának megszervezése. 

14.10. Statisztikák, jelentések, beszámolók készítése a feladatellátásról. 

14.11. A szakterület hazai és nemzetközi képviselete. 

15. Az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály vezetését ellátó osztályvezető 
feladatai: 
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15.1. Az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály feladatellátásának szakmai 
irányítása a főosztályvezető iránymutatásának is megfelelően, összhangban a mindenkor 
hatályos SZMSZ-ben és Ügyrendben az osztály vonatkozásában meghatározott feladatokkal. 

15.2. Egyes kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekkel összefüggő 
ellenőrzési feladatok koordinálása, irányítása. 

15.3. A közraktárakat érintő átfogó felügyeleti ellenőrzések szervezése, éves ellenőrzési terv 
összeállítása főosztályvezetői jóváhagyásra. 

15.4. Az Osztály ügyfeleit érintő információs és ügyfélkapcsolati feladatok ellátása, ennek 
keretében a www.mkeh.gov.hu  vonatkozó tartalmainak kezelése, tájékoztatók, segédletek 
megfogalmazása és közzététele. 

15.5. A szakterületek képviselete, részvétel a szakterületeket érintő hazai rendezvényeken. 

15.6. Közreműködés helyszíni szemlék és helyszíni hatósági ellenőrzések lefolytatásában 
Budapesten és az ország egész területén mind a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatások, 
mind a közraktározás-felügyelet vonatkozásában. 

15.7. Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó 
bejelentések alapján közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, nyilvántartás vezetése, egyéb 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, hatósági döntések közzététele. 

15.8. Tájékoztatást kérő megkeresések, e-mail-ek megválaszolása, telefonos megkeresések 
kezelése. 

16. Az Exportellenőrzési Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai: 

16.1. Részvétel az exportellenőrzéssel és EU-tagsággal összefüggő jogalkalmazási feladatok 
megoldásában. 

16.2. A kereskedelmi szankciókban elrendelt tiltó vagy korlátozó intézkedések hatósági 
feladatainak ellátása. 

16.3. Hazai és nemzetközi jelentések, adatszolgáltatások összeállítása. 

16.4. Részvétel külföldi kiküldetésen, a magyar érdekek képviselete. 

16.5. Beszámolók, jelentések, szabályzat- és jogszabály-tervezetek előkészítése. 

16.6. Ügyfelek ellenőrzése, helyszíni hatósági ellenőrzések lefolytatása Budapesten és az 
ország egész területén. 

16.7. Hazai és külföldi társhatóságokkal való kapcsolattartás. 

16.8. A Vegyifegyver, valamint a Biológiai és Toxinfegyver Tilalmi Egyezmények nemzeti 
végrehajtásával kapcsolatos hazai kötelezettségek ellátása. 

16.9. Jogsértő tevékenység esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

16.10. Megkeresések kezelése, megválaszolása, tájékoztatások, állásfoglalások kiadása. 

16.11. Az Osztály ügyfeleinek fogadása, kezelése, ügyfelek tájékoztatása. 

16.12. Exportadatok rögzítése, nyomon követése. 

16.13. A feladatellátáshoz szükséges adminisztratív feladatok: 

a) az Osztály beérkező elektronikus iratainak érkeztetése 

b) kérelmek Hivatali Kapuról való letöltése 

c) az Osztály iratainak iktatása, szakrendszeri rögzítése 

16.14. Szabadságos kartonok kezelése, távollétjelentés készítése. 

http://www.mkeh.gov.hu/
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17. A Haditechnikai Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai: 

17.1. Nemzetközi jelentések, adatszolgáltatások összeállítása. 

17.2. Az Országgyűlés bizottságainak szóló haditechnikai külkereskedelmi éves jelentés 
elkészítése. 

17.3. Részvétel külföldi kiküldetésen, a magyar érdekek képviselete, kapcsolattartás.  

17.4. A hadiipari és külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező cégek jogszerű 
működésének ellenőrzése, helyszíni hatósági ellenőrzések lefolytatása Budapesten és az 
ország egész területén. 

17.5. A Haditechnikai Véleményező Munkacsoport működésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, a Munkacsoport titkársági feladatainak ellátása, a Munkacsoport ügyrendjének 
elkészítése és aktualizálása. 

17.6. Beszámolók, jelentések előkészítése. 

17.7. Hazai és külföldi társhatóságokkal való kapcsolattartás. 

17.8. Jogsértő tevékenység esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

17.9. Megkeresések kezelése, megválaszolása, tájékoztatások, állásfoglalások kiadása. 

17.10. Az Osztály ügyfeleinek fogadása,  tájékoztatása. 

17.11. A szakmai honlap karbantartása. 

18. A Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály vezetését ellátó 
osztályvezető feladatai: 

18.1. A főosztályvezető irányításával ellátja a mindenkor hatályos SZMSZ-ben és az 
Ügyrendben meghatározott feladatokat. 

18.2. Segíti a főosztályvezető munkáját és az operatív feladatellátást, távollétében ellátja a 
helyettesítési feladatokat. 

18.3. A NAV-BFKH Együttműködési megállapodás szerint elkészíti a negyedéves ellenőrzési 
terveket és gondoskodik a terv szerinti ellenőrzések végrehajtásáról. 

18.4. Kapcsolatot tart a társhatóságokkal. 

18.5. A helyszíni ellenőrzések során tapasztalt jogszabálysértés esetén a közigazgatási 
hatósági eljárások lefolytatását koordinálja, irányítja, szabálysértési, illetve büntető 
feljelentéseket kezdeményez a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. 

18.6. Irányítja az Osztály ügyfeleit érintő információs és ügyfélkapcsolati feladatok ellátását. 

18.7. Gondoskodik a www.mkeh.gov.hu  szakmai honlap Osztályra vonatkozó tartalmainak 
rendszeres aktualizálásáról, tájékoztatók, segédletek megfogalmazásáról és közzétételéről. 

18.8. Ellátja a szakterület szakmai képviseletét. 

19. A Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály vezetését ellátó 
osztályvezető feladatai: 

19.1. A fémjelzési egyenértékűség megállapítására vonatkozó eljárás lefolytatásának 
koordinálása, irányítása. 

19.2. Javaslattétel új fémjelek kialakítására, illetve a meglévők módosítására. 

19.3. Magyarország képviseletének ellátása a Vizsgálati és Fémjelzési Konvenció rendes 
ülésein. 

http://www.mkeh.gov.hu/
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19.4. A Kormányhivatal képviseletének ellátása a Fémjelző Hivatalok Nemzetközi 
Egyesületének (IAAO) rendes ülésein. 

19.5. A Kormányhivatal képviselete a Visegrádi országok Fémjelző Hivatalai Egyesületének 
ülésein. 

19.6. Részvétel a nemzetközi és hazai szakmai szervezetek munkájában. 

20. A Kereskedelmi Osztály, az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, az 
Exportellenőrzési Osztály, a Haditechnikai Osztály, a Nemesfém Nyilvántartási, 
Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály és a Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás 
Felügyeleti Osztály vezetését ellátó osztályvezető további feladatai az általuk vezetett 
szervezeti egység vonatkozásában: 

20.1.  Ellátja a főosztályvezető által meghatározott általános vezetői feladatokat, illetőleg 
irányítja és egyben operatívan részt vesz az általa vezetett szervezeti egység feladatának 
ellátásában. 

20.2. Felelős az osztályra vonatkozó jogszabályokban, valamint normatív utasításokban – 
különösen az SZMSZ-ben és a jelen Ügyrendben – foglaltak betartásáért. 

20.3. Meghatározza a közvetlen irányítása alá tartozók feladatkörében ellátandó feladatokat; 

20.4. Javaslatot tesz a főosztályvezető felé az osztály dolgozóinak javadalmazására, 
elismerésére. 

20.5. Szakmai feladatkörbe tartozó kérdésekben javaslatot tesz a jogalkotásra, illetve 
jogszabály-módosításra, részt vesz a normatív utasítások előkészítésében, illetve 
véleményezésében. 

20.6. Felelős az osztályt érintő időszakos leltározások és selejtezések határidőben történő 
elvégzéséért. 

20.7. Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó egyéb, a kormánymegbízott, a főigazgató, az 
igazgató és a főosztályvezető által meghatározott feladatokat. 

 

21. A Kereskedelmi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

21.1. Kormánytisztviselő 

21.1.1. kábítószer-prekurzor és egyéb hatósági feladatok  

21.1.2. EU külkereskedelmi hatósági feladatok  

21.1.3. külkereskedelmi hatósági feladatok  

21.1.4. koordinációs és hatósági feladatok  

21.1.5. ügyfélszolgálati és adminisztratív feladatok  

22. Az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

22.1. Kormánytisztviselő 

22.1.1. idegenforgalmi referensi feladat  

22.1.2. engedélyezési és adminisztratív feladat  

22.1.3. idegenforgalmi-pénzügyi referensi feladat  

22.1.4. közraktár-felügyeleti referensi feladat  

22.1.5. titkársági és főosztályi Hivatali Kapu ügyintézői feladat 

22.1.6. központi irattári feladatok  
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23. Az Exportellenőrzési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

23.1. Kormánytisztviselő 

23.1.1. exportellenőrzési hatósági és szankciós hatósági feladatok  

23.1.2. exportellenőrzési hatósági feladatok 

23.1.3. vegyifegyver tilalmi és exportellenőrzési hatósági feladatok  

23.1.4. minőségügyi feladatok  

24. A Haditechnikai Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

24.1. Kormánytisztviselő 

24.1.1. haditechnikai tevékenységi engedélyezési feladatok  

24.1.2. haditechnikai külkereskedelmi engedélyezési feladatok  

24.2. Munkavállaló  

24.2.1. titkársági ügyintéző munkakörben 

24.2.2. titkársági/gépjármű ügyintéző munkakörben 

25. A Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály foglalkoztatottjainak 
feladatai 

25.1. Kormánytisztviselő 

25.1.1. nemesfém nyilvántartási és hatósági feladatok 

25.1.2. nemesfém nyilvántartási feladatok 

25.1.3. nemesfém vizsgálati szakmai irányítási feladatok 

25.1.4. minőségügyi megbízott és nemesfém vizsgálati feladatok 

25.1.5. nemesfém vizsgálati feladatok 

25.1.6. nemesfém ellenőrzési és hatósági feladatok 

25.1.7. nemesfém ellenőrzési feladatok 

25.1.8. titkársági feladatok 

25.2. Munkavállaló 

25.2.1. koordinációs referens 

26. A Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály foglalkoztatottjainak 
feladatai 

26.1. Kormánytisztviselő 

26.1.1.  pénzmosás-felügyeleti feladatok 

26.1.2. pénzmosás-felügyeleti szakmai irányítói feladat 

26.1.3. nemesfém homogenitás-vizsgálati és mintavételezési feladat 

26.1.4. fémjelzési feladat 

26.1.5. nemesfém homogenitás-vizsgálati és mintavételezési szakmai irányítói feladat 

26.1.6. titkársági ügyintézői feladat 

26.1.7. nemesfém árukezelési feladat 

26.1.8. nemesfém homogenitás-vizsgálati és mintavételezési feladat 
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26.1.9. fémjelzési feladat 

26.1.10. nemesfém végellenőri feladat 

26.2. Munkavállaló:  

26.2.1.fémjelzés szakmai irányítói feladat 

.  
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IV. Fejezet 
Működési rend 

27. Helyettesítés 

27.1. A főosztályvezetőt akadályoztatása, távolléte esetén a 44. számú függelékben általános 
helyettesítésre kijelölt osztályvezető helyettesíti, aki a főosztályvezető által ellátandó feladatok 
tekintetében intézkedhet, ennek során minden munkatárs számára utasításokat adhat. 

27.2. Az általános helyettesítésre kijelölt osztályvezető a főosztályvezető által 
meghatározottan helyettesként eljár a jelen Ügyrendben meghatározott feladatkörökben, részt 
vesz a vezetői értekezleten, eljár továbbá a főosztályvezető általános felelősségének 
fenntartásával a főosztályvezető által meghatározott esetekben. Gondoskodik a főosztályvezető 
által meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos ellenőrzéséről, a kiadott feladatokkal 
kapcsolatos munkarend megszervezéséről. 

27.3. A helyettesítés vonatkozik a pénzügyi teljesítéssel összefüggő jelentések, számlák, 
utalványok, kiküldetési rendelvények igazolására.  

27.4. A főosztályvezető és a főosztályvezető általános helyettesítésére kijelölt osztályvezető 
egyidejű távolléte esetén a főosztályvezetőt az általa kijelölt osztályvezető helyettesíti. 

27.5. A Haditechnikai Osztály vezetőjét az Exportellenőrzési Osztály vezetője helyettesíti. 

27.6.  Az Exportellenőrzési Osztály vezetőjét a Haditechnikai Osztály vezetője helyettesíti.  

27.7. Az Exportellenőrzési Osztály és a Haditechnikai Osztály vezetőinek együttes távolléte, 
akadályoztatása esetén mindkettőjüket a főosztályvezető helyettesíti. 

27.8.  A Kereskedelmi Osztály vezetőjét a főosztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő 
helyettesíti. 

27.9. A Kereskedelmi Osztály vezetője és a helyettesítésére kijelölt kormánytisztviselő 
együttes távolléte, akadályozása esetén mindkettőjüket a főosztályvezető helyettesíti. 

27.10. Az Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztályon az osztályvezető helyettese a 
főosztályvezető által kijelölt– az osztályon szolgálatot teljesítő – kormánytisztviselő (a 
továbbiakban: a vezető mb. helyettese). A vezető mb. helyettese az osztály 
kormánytisztviselőinek szakmai utasítást adhat. A vezető mb. helyettese egyéb átruházott 
hatáskörrel nem rendelkezik. Az osztályvezető és a vezető mb. helyettese együttes távolléte, 
akadályoztatása esetén mindkettőjüket a főosztályvezető helyettesíti. 

27.11. A Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály vezetőjét 
akadályoztatása, távolléte esetén a Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály 
vezetője helyettesíti;  

27.12. A Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály vezetőjét a Nemesfém 
Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály vezetője helyettesíti; 

27.13. A Főosztály foglalkoztatottjai a jelen Ügyrend 44. számú függelékében foglaltak szerint 
helyettesítik egymást. 
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28. Ügyfélfogadás 

 
 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. telephelyen 

 
Hétfő: 09.00-11.00 
Kedd: 09.00-11.00 
Szerda: 09.00-11.00 
Csütörtök: 09.00-11.00 
Péntek: 09.00-11.00 
 
 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5. telephelyen 

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály / 
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály Pénzmosás 

Felügyeleti Területe 
Hétfő: 08:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00 
Kedd: 08:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00 
Szerda: 08:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00 
Csütörtök: 08:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00 
Péntek: 08:00 - 12:00 
 
 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5. telephelyen 

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály Fémjelzési 
Területe 

Hétfő: 07:30 - 12:00 és 12:30 - 14:00 
Kedd: 07:30 - 12:00 és 12:30 - 14:00 
Szerda: 07:30 - 12:00 és 12:30 - 14:00 
Csütörtök: 07:30 - 12:00 és 12:30 - 14:00 
Péntek: - 

 

A Főosztály vezetőinek ügyfélfogadása az ügyfélfogadási időben, előzetes bejelentkezés 
szerint egyeztetett időpontban lehetséges. 

29. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

 

29.1. A nem vezető beosztású dolgozók a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az 
igazgatóval az önálló szervezeti egység vezetőjén keresztül tartanak kapcsolatot. 

29.2. Az elektronikus levelezés, az internethasználat a munkavégzés elfogadott, állandó 
eszköze a munkavégzéssel összefüggő információk fogadására, továbbítására és szakmai 
tájékozódásra. 

29.3. A Főosztályon belüli munkavégzést, valamint a külső kapcsolattartást a foglalkoztatott 
elsősorban elektronikusan végzi. Tekintettel arra, hogy a levelezőrendszer hozzáférhető külső 
munkaállomásokról is, a bizalmas vagy minősített adatokat tartalmazó levelek küldése fokozott 
figyelmet kíván. A külső kapcsolattartás során az ezzel kapcsolatos belső utasításokra 
figyelemmel kell eljárni. 

29.4. A Főosztályt a főosztályvezető, távollétében és nemesfémmel kapcsolatos 
feladatkörben a kijelölt helyettese, egyéb feladatkörben az illetékes Osztály vezetője képviseli. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 16. számú melléklete  

19 

29.5. A radioaktív anyagok tevékenységi engedélyezése során és a nemzetközi kereskedelmi 
szankciókat érintő kérdésekben a Kereskedelmi Osztály egyeztetéseket folytat az 
Exportellenőrzési Osztállyal. Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelése esetén a Főosztály, 
valamint a mezőgazdasági termékek importengedélyezéséhez szükséges biztosítékkezelés 
alkalmával a Kereskedelmi Osztály a Pénzügyi és Gazdasági Főosztállyal közvetlen 
egyeztetést folytat. 

30. Értekezletek 

30.1. Főosztályi értekezlet: a főosztályvezető - az osztályvezetők és a meghívottak 
részvételével - havonta, illetve szükség szerint tart értekezletet.  

30.2. Osztályértekezlet: az osztályvezetők szükség szerint tartanak értekezletet, melyen az 
osztály kijelölt tagjainak részvétele kötelező. 

30.3. Eseti munkaértekezletet, szakmai konzultációt az érintettek bevonásával igény szerint 
tartanak a vezetők. Az eseti szakmai konzultációt az ügy tárgyának, sürgősségi fokának 
megjelölésével jelezni kell a főosztályvezető részére. 

30.4. A szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, tanácskozásokon, 
munkamegbeszéléseken résztvevő munkatársakat a vezető jelöli ki. A Főosztály egészét érintő 
kérdésekben folytatott megbeszélésekről, konzultációkról az ügyintézésért felelős 
személyeknek tájékoztatniuk kell a főosztályvezetőt feljegyzés készítésével. 

30.5. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy az értekezlet fontossága szerint 
emlékeztetőt készít, amelyet az értekezlet vezetője ír alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a 
jelenléti ívet, az értekezleten elhangzott fontosabb felvetéseket, az értekezleten született 
döntéseket, a végrehajtásért felelős személyek nevét és a végrehajtási határidőket.  

31. Ellenőrzés 

31.1. A Főosztály feladatainak végrehajtását, az ügyintézés szabályszerűségét a 
főosztályvezető, és az osztályvezetők rendszeresen, illetőleg eseti jelleggel kötelesek 
ellenőrizni a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről szóló szabályzatban 
foglaltak figyelembevételével, továbbá a belső munkamegosztás szerint az ügyintézési 
folyamatban, a kiadmányozás során, az iratok irattárba tétele előtt, illetve jelzés esetén 
szúrópróbaszerűen, az egyes iratok áttekintésével, a szakmai rendszerekben, illetve 
adatszolgáltatás kérésével.  

31.2. A főosztályvezető a Főosztály valamennyi munkatársának rendszeres és 
szúrópróbaszerű ellenőrzésére jogosult. A szakterületet vezető osztályvezető a szakterületét 
érintő osztályok és munkatársak ellenőrzésére jogosult.  

31.3. A Főosztály munkatársai rendszeresen beszámolásra kötelezettek. Az osztályok 
munkatársai az osztályvezető előírása szerinti időközönként és formában beszámolnak 
tevékenységükről az osztályvezetőknek. Az osztályvezetők rendszeresen beszámolnak a 
főosztályvezetőnek az elvégzett munkáról, feladatokról, az utasítások végrehajtásáról, a kiemelt 
jelentőségű ügyekről, kiemelt figyelemmel a határidős feladatokra. 

31.4. Az osztályvezetők kötelesek soron kívül tájékoztatni a főosztályvezetőt a 
közérdeklődésre számot tartó ügyekről, az esetleges munkatorlódásról a szükséges vezetői 
intézkedés megtétele céljából. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály  
Levelezési cím: 1243 Budapest, Pf. 719 
A főosztályvezető irodájának címe: 1051 Budapest, Sas utca 19. 
E-mail: foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu 
További telephelyek: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 1111 Budapest, Budafoki út 59. 
 

2. Illetékességre vonatkozó szabályok 

2.1. A Főosztály illetékessége a szakmai tevékenységében Budapest főváros területére terjed ki. 
  

3. A Főosztály szervezeti felépítése 

 

mailto:foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

A Főosztály az SZMSZ alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről, valamint az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, 
illetve egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a Kormányhivatal feladat és hatáskörét érintő 
hatósági, illetve földhivatali igazgatási feladatokat lát el. 

4. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály feladatai 

4.1. Döntést hoz az ingatlan-nyilvántartási beadványokról. 

4.2. A benyújtott jogorvoslati kérelmek nyomán felülvizsgálja döntéseit, saját hatáskörben eljárva 
gondoskodik a jogsértés kiküszöböléséről, a jogorvoslati kérelmeket felterjeszti a Perképviseleti 
Osztálynak. Amennyiben saját hatáskörben nem tud eljárni, továbbítja a keresetet a Döntés-
felülvizsgálati Osztálynak. 

4.3. Gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjainak beszedéséről. 

4.4. Figyelemmel kíséri a szakterülethez kapcsolódó jogszabályváltozásokat és a többi osztállyal 
együttműködve gondoskodik a fővárosi szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításáról. 

4.5. Támogatja a szakterületet érintő szakmai átfogó- és célellenőrzéseket. 

4.6. Szakterületi beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze. 

5. A Földmérési Osztály feladatai 

5.1. Döntést hoz a földmérési, térképészeti, adatváltozási beadványokról. 

5.2. A benyújtott jogorvoslati kérelmek nyomán felülvizsgálja döntéseit, indokolt esetben gondoskodik 
a jogsértés kiküszöböléséről. A jogorvoslati kérelmeket felterjeszti a Perképviseleti Osztálynak. 

5.3. Kijavítja a felmérési, térképezési és területszámítási hibákat. 

5.4. Elvégzi a vízszintes és magassági alappont hálózattal kapcsolatos nyilvántartási, helyszínelési, 
karbantartási és helyreállítási feladatokat, gyakorolja a használati jogot a földmérési jelek által 
elfoglalt területre. 

5.5. A változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, 
folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett 
változásokat, a földmérési munkákat eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak 
részére adatot szolgáltat. 

5.6. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki a földmérési 
munkarészekről, térképekről. 

5.7. Gondoskodik a szakterületi eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak beszedéséről. 

5.8. Szakfelügyelő útján ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet. 

5.9. Figyelemmel követi és összegzi a szakterülethez kapcsolódó bírósági ítéletekből levonható 
tanulságokat. 

5.10. Figyelemmel kíséri a szakterülethez kapcsolódó jogszabályváltozásokat és a többi osztállyal 
együttműködve gondoskodik a fővárosi szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításáról. 

5.11. Támogatja a szakterületet érintő szakmai átfogó- és célellenőrzéseket. 

5.12.  Szakterületi beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze. 
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6. A Földügyi Osztály feladatai 

6.1. Döntést hoz a földügyi (földvédelmi, földhasznosítási, földminősítési, földhasználati, földműves 
nyilvántartási, földforgalmi), valamint a telekalakítási beadványokról. 

6.2. A benyújtott jogorvoslati kérelmek nyomán felülvizsgálja döntéseit, indokolt esetben gondoskodik 
a jogsértés kiküszöböléséről. A jogorvoslati kérelmeket felterjeszti a Perképviseleti Osztálynak. 

6.3. Gyakorolja a termőföld mennyiségi védelmével, a termőföld időleges és végleges más célú 
hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli 
más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély 
nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok, bírságok és egyéb 
befizetési kötelezettségek behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási 
kötelezettségének végrehajtásáról. 

6.4. A termőföldvédelem érvényesítése érdekében közreműködik a településrendezési eszközök és a 
helyi építési szabályzatok véleményezési eljárásában. 

6.5. Ellátja a határszemle ellenőrzésekkel, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel 
kapcsolatos feladatokat. 

6.6. Ellátja a földminősítési feladatokat, kijelöli és karbantartja a földminősítési mintatereket, vezeti a 
mintatér jegyzéket, elvégzi a művelési ág-változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat. 

6.7. Elvégzi a termőföldet érintő változási vázrajzok földminősítési szempontú vizsgálatát, 
záradékolását. 

6.8. Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból adatot szolgáltat. 

6.9. Vezeti a földműves nyilvántartást, abból adatot szolgáltat. 

6.10. Eljár a termőföld művelési ágában, minőségében bekövetkezett változások, valamint a 
földminősítési mintatérre vonatkozó használati jog ingatlan-nyilvántartási átvezetése, bejegyzése 
érdekében. 

6.11. Földforgalmi ügyekben jóváhagyja a földhasználati szerződéseket, a tulajdonszerzésre 
irányuló szerződéseket, hatósági megkereséseket, hatósági bizonyítványt vagy igazolást ad ki a 
törvényben meghatározott szerzési feltételek fennállásáról. 

6.12. A földforgalmi ügyekben a benyújtott jogorvoslati kérelmek nyomán felülvizsgálja döntéseit, 
indokolt esetben gondoskodik a jogsértés kiküszöböléséről. A jogorvoslati kérelmeket felterjeszti a 
Perképviseleti Osztálynak. 

6.13. Gondoskodik a szakterületi eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak beszedéséről. 

6.14. Figyelemmel követi és összegzi a szakterülethez kapcsolódó bírósági ítéletekből levonható 
tanulságokat. 

6.15. Figyelemmel kíséri a szakterülethez kapcsolódó jogszabályváltozásokat és a többi osztállyal 
együttműködve gondoskodik a fővárosi szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításáról. 

6.16. Támogatja a szakterületet érintő szakmai átfogó- és célellenőrzéseket. 

6.17. Szakterületi beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze. 
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7. A Földhivatali Igazgatási Osztály feladatai 

7.1. Az ügyfélszolgálatok által megküldött jogorvoslati kérelmek nyomán felülvizsgálja a döntéseket, 
indokolt esetben gondoskodik a jogsértés kiküszöböléséről. A jogorvoslati kérelmeket felterjeszti a 
Perképviseleti Osztálynak. 

7.2. Kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket és a panaszokat. 

7.3. Ellátja a Főosztály védett személyekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatait. 

7.4. Elkészíti az adatszolgáltatási megállapodásokat, az adatértékesítés érdekében 
marketingtevékenységet folytat.  

7.5. Szervezi a Főosztály munkafolyamatainak és ügymenetmodelljeinek fejlesztését (szakrendszerek 
fejlesztése, eljárások elektronikussá alakítása stb.). 

7.6. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezéseinek jogszerűségét, a biztonsági előírások betartását, valamint a földátruházási 
biztonsági okmányok jogszerű felhasználását. 

7.7. A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére és felhasználására 
vonatkozó előírásoknak megfelelően ellátja a kerületi hivatalok szervezeti egységeinek 
ellenőrzését. 

7.8. Ellenőrzi a TAKARNET digitális igazolvánnyal rendelkező főosztályi osztályok lekérdezésinek 
jogszerűségét. 

7.9. Vezeti a bélyegzőnyilvántartást. 

7.10. Megszervezi a Főosztály értekezleteit (előkészítés, összehívás, emlékeztető készítése). 

7.11. Kezeli a Főosztály reprezentációs keretét. 

7.12. Véleményezi a Kormányhivatal működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok, 
utasítások tervezetét. 

7.13. Figyelemmel követi összegzi és közzéteszi a szakterülethez kapcsolódó bírósági ítéletekből 
levonható tanulságokat. 

7.14. Figyelemmel kíséri a Főosztály feladataihoz kapcsolódó jogszabályváltozásokat és a többi 
osztállyal együttműködve gondoskodik a fővárosi szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat 
kialakításáról. 

7.15. Támogatja a Főosztályt érintő szakmai átfogó- és célellenőrzéseket. 

7.16. Főosztályi beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze. 

8. A Földhivatali Döntés-felülvizsgálati Osztály feladatai 

8.1. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály által megküldött ingatlan-nyilvántartási jogorvoslati kérelmek 
esetén ellátja a döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezéseiben foglalt, döntés-
felülvizsgálattal összefüggő feladatait. A keresetlevelet és az ügy iratait, szakmai álláspontjával 
ellátva felterjeszti a Perképviseleti Osztálynak. 

8.2. Végrehajtja az ingatlan-nyilvántartási szakterületet érintő bírósági ítéleteket. 

8.3. Előkészíti az ügyészi felhívásokra adandó válaszokat. Az ügyészi felhívás, fellépés nyomán 
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döntést hoz. 

8.4. Figyelemmel követi, összegzi és közzéteszi az ingatlan-nyilvántartási szakterületet érintő bírósági 
ítéletekből, ügyészi felhívásokból levonható tanulságokat. 

8.5. Figyelemmel kíséri az ingatlan-nyilvántartási szakterülethez kapcsolódó jogszabályváltozásokat 
és a többi osztállyal együttműködve gondoskodik a fővárosi szinten egységes jogalkalmazási 
gyakorlat kialakításáról, szükség esetén iratminták kidolgozásáról. 

8.6. A Kormányhivatal ellenőrzési terve alapján, főosztályvezető által meghatározott rendben és 
gyakorisággal, reprezentatív mintavétellel egyedi ügyeket ellenőriz a jogszabálysértések 
megelőzése, felderítése, egységes joggyakorlat kialakítása érdekében. 

8.7. Egyedi ügyekben jogértelmezéssel segíti az Ingatlan-nyilvántartási Osztály jogalkalmazói 
tevékenységét. 

8.8. Kapcsolatot tart a Főosztály ügyfeleinek szakmai szervezeteivel (Budapesti Ügyvédi Kamara, 
Budapesti Közjegyzői Kamara, Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, Magyar Bankszövetség stb.), 
megválaszolja a szakmai kérdéseket.  

8.9. Támogatja a szakterületet érintő szakmai átfogó- és célellenőrzéseket. 

8.10. Szakterületi beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze. 

8.11. A kétfokú hatósági fórumrendszerről való áttérés átmeneti időszakában elbírálja az ingatlan-
nyilvántartási tárgyú fellebbezéseket. 

9. A Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztály feladatai 

9.1. Döntést hoz az ingatlan-nyilvántartási munkarészekről kért másolatok (tulajdoni lap, ügyirat), 
adatok kiadásáról. 

9.2. A benyújtott jogorvoslati kérelmek nyomán felülvizsgálja döntéseit, saját hatáskörben eljárva 
gondoskodik a jogsértés kiküszöböléséről, a jogorvoslati kérelmeket felterjeszti a Perképviseleti 
Osztálynak. Amennyiben saját hatáskörben nem tud eljárni, továbbítja a keresetet a Földhivatali 
Igazgatási Osztálynak. 

9.3. Átveszi, érkezteti és iktatja a beadványokat. 

9.4. Ellátja az általános ügyfélszolgálati feladatokat. 

9.5. Gondoskodik a szakterületi eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak beszedéséről. 

9.6. A biztonsági papír, átpántoló címke, biztonsági pecsétcímke, valamint a földátruházási biztonsági 
okmány kezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően tárolja és kezeli a biztonsági elemeket.  

9.7. Ellátja az iratkezelési, ügyviteli feladatokat. 

9.8. Intézkedik az iratok belföldi, külföldi kézbesítéséről, vezeti a postakönyvet. 

9.9. Kísérő jegyzékkel továbbítja az ügyiratokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 

9.10. Átveszi és irattárazza az elintézett ügyiratokat, kezeli a visszaérkezett tértivevényeket. 

9.11. Kezeli az okirattárat. 

9.12. Figyelemmel kíséri a szakterülethez kapcsolódó jogszabályváltozásokat és a többi osztállyal 
együttműködve gondoskodik a fővárosi szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításáról. 
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9.13. Támogatja a szakterületet érintő szakmai átfogó- és célellenőrzéseket. 

9.14. Szakterületi beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze. 

10. A Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály feladatai 

10.1. Döntést hoz az ingatlan-nyilvántartási munkarészekről kért másolatok (tulajdoni lap, ügyirat), 
adatok kiadásáról. 

10.2. A benyújtott jogorvoslati kérelmek nyomán felülvizsgálja döntéseit, saját hatáskörben eljárva 
gondoskodik a jogsértés kiküszöböléséről, a jogorvoslati kérelmeket felterjeszti a Perképviseleti 
Osztálynak. Amennyiben saját hatáskörben nem tud eljárni, továbbítja a keresetet a Földhivatali 
Igazgatási Osztálynak. 

10.3. Átveszi, érkezteti és iktatja a beadványokat. 

10.4. Ellátja az általános ügyfélszolgálati feladatokat. 

10.5. Gondoskodik a szakterületi eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak beszedéséről. 

10.6. Kísérő jegyzékkel továbbítja az ügyiratokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 

10.7. A biztonsági papír, átpántoló címke, biztonsági pecsétcímke, valamint a földátruházási 
biztonsági okmány kezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően tárolja és kezeli a biztonsági 
elemeket.  

10.8. Figyelemmel kíséri a szakterülethez kapcsolódó jogszabályváltozásokat és a többi osztállyal 
együttműködve gondoskodik a fővárosi szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításáról. 

10.9. Támogatja a szakterületet érintő szakmai átfogó- és célellenőrzéseket. 

10.10. Szakterületi beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze. 

11. A Földhivatali Ügyirat-kezelési Osztály feladatai 

11.1. Ellátja az iratkezelési, ügyviteli feladatokat. 

11.2. Ellátja a hivatalos adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

11.3. Intézkedik az iratok belföldi, külföldi kézbesítéséről, vezeti a postakönyvet. 

11.4. Átveszi és irattárazza az elintézett ügyiratokat, kezeli a visszaérkezett tértivevényeket. 

11.5. Kezeli az okirattárat. 

11.6. Figyelemmel kíséri a szakterülethez kapcsolódó jogszabályváltozásokat és a többi osztállyal 
együttműködve gondoskodik a fővárosi szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításáról. 

11.7. Támogatja a szakterületet érintő szakmai átfogó- és célellenőrzéseket. 

11.8. Szakterületi beszámolókat, statisztikai adatokat állít össze. 
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III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

12. A főosztályvezető és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

13. Ingatlan-nyilvántartási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő: ellátja a 4. pontban meghatározott feladatokat. 

14. Földmérési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő: ellátja az 5. pontban meghatározott feladatokat. 

15. A Földügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

15.1. Kormánytisztviselő: ellátja a 6. pontban meghatározott feladatokat. 

16.  A Földhivatali Igazgatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

16.1. Kormánytisztviselő: ellátja a 7. pontban meghatározott feladatokat. 

16.2. Munkavállaló: gépkocsivezetőként és kézbesítőként a Főosztály belső kézbesítési, illetve 
gépkocsivezetői feladatait látja el. 

17. A Földhivatali Döntés-felülvizsgálati Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

17.1. Kormánytisztviselő: ellátja a 8. pontban meghatározott feladatokat. 

18. A Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

18.1. Kormánytisztviselő: ellátja a 9. pontban meghatározott feladatokat. 

19. A Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

19.1. Kormánytisztviselő: ellátja a 10. pontban meghatározott feladatokat. 

20. A Földhivatali Ügyirat-kezelési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

20.1. Kormánytisztviselő: ellátja a 11. pontban meghatározott feladatokat. 
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IV. Fejezet 

Működési rend 

 

21. Helyettesítés 

21.1. A főosztályvezetőt akadályoztatása esetén a földhivatali igazgatási osztályvezető, szükség 
esetén a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető helyettesíti. 

21.2. Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az irányítása alá tartozó foglalkoztatott vagy a 
főosztályvezető által kijelölt másik osztályvezető helyettesíti. 

21.3. A helyettesítésre vonatkozó név szerinti felsorolásokat az 1. számú függelék szerinti 
nyilvántartás tartalmazza. 

22. Ügyfélfogadás, ügyelet rendje 

 
Általános ügyfélfogadás 
Hétfő: 07:30 – 14:30 
Kedd: 07:30 – 14:30 
Szerda: 07:30 – 14:30 
Csütörtök: 07:30 – 14:30 
Péntek: 07:30 – 10:30 
 
Földmérési Osztály 
Hétfő: 07:30 – 11:30 
Kedd: 07:30 – 11:30 
Szerda: 07:30 – 11:30 
Csütörtök: 07:30 – 11:30 
Péntek: 07:30 – 10:30 
 
Földügyi Osztály, a Földhivatali Igazgatási Osztály, valamint a Földhivatali Döntés-
felülvizsgálati Osztály 
Hétfő: 13:00 – 16:00 
Kedd:  
Szerda: 08:00 – 12:30 
Csütörtök:  
Péntek:  
 

23. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

24. Értekezletek 

24.1. Főosztályi értekezlet: a főosztályvezető az osztályvezetők részvételével szükség szerint tart 
értekezletet, melynek célja a szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron 
következő feladatoknak és azok felelőseinek, határidejének és ellenőrzési módjának meghatározása, 
a feladat ellátásának ellenőrzése. 
24.2. Osztályértekezlet: az osztályvezető szükség szerint tart értekezletet, melyen az osztály 
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tagjainak részvétele kötelező.  
24.3. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy döntésétől függően készül emlékeztető, 
amelyet az értekezlet vezetője ír alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az értekezleten született 
döntéseket, a végrehajtásért felelős személyek nevét, a végrehajtási határidőket és az ellenőrzések 
módját. Az emlékeztetőt minden esetben meg kell küldeni a főosztályvezető részére. 
24.4. Eseti szakmai konzultációt, munkamegbeszélést az érintettek bevonásával igény szerint 
tartanak a vezetők.  
24.5. A szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, tanácskozásokon, munkamegbeszéléseken 
résztvevő foglalkoztatottakat a főosztályvezető, illetve a közvetlen vezető jelöli ki. A főosztály egészét 
érintő kérdésekben folytatott megbeszélésekről, konzultációkról az ügyintézéséért felelős 
személyeknek tájékoztatni kell a főosztályvezetőt, illetve a közvetlen vezetőt.  

25. Ellenőrzés 

25.1. A főosztályvezető személyesen, és az osztályvezetők közreműködésével is elláthatja 
ellenőrzési feladatait. A főosztályvezető határidő tűzésével - szükség szerint írásban -rendszeres, 
vagy eseti jellegű jelentést, beszámolót kérhet a szervezeti egység bármely foglalkoztatottjától. 
25.2. Az osztályvezetők rendszeresen beszámolnak a főosztályvezetőnek az általuk vezetett 
szervezeti egységek munkájáról, soron kívül jelzik a kiemelt jelentőségű ügyeket, továbbá soron kívül 
tájékoztatják a főosztályvezetőt a közérdeklődésre számot tartó ügyekről, az esetleges 
munkatorlódásról, a szükséges vezetői intézkedésekről.  

26. Munkacsoportok 

A főosztályvezető a Főosztály több szervezeti egységét érintő feladat elvégzésére munkacsoportot 
hozhat létre. A munkacsoport létrehozásakor meg kell határozni annak feladatát, vezetőjét és 
működésének időtartamát. A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat 
teljesítéséről a főosztályvezetőt köteles tájékoztatni. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA REHABILITÁCIÓS FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály  

Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos u. 160-162.  

A főosztályvezető irodájának címe 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. 

E-mail:  

(1.): rehab@rehab.bfkh.gov.hu (Rehabilitációs Főosztály, Nyilvántartási Rendszerek Osztálya, 
Foglalkozási Rehabilitációs Osztály) 

(2.): akkreditacio@rehab.bfkh.gov.hu (Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály) 

(3.): ellenorzes@rehab.bfkh.gov.hu (Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály) 

(4.): tamogatas@rehab.bfkh.gov.hu (Rehabilitációs Támogatások Osztálya) 

2. A Főosztály feladatait a székhelyén kívül az alábbi működési helyeken is végzi 

8000 Székesfehérvár, Távírda utca 4. 

4025 Debrecen, Erzsébet utca 27. 

3529 Miskolc, Bottyán János utca 1.  

7633 Pécs, Mártírok útja 12.  

6723 Szeged, Sólyom utca 2.  

9700 Szombathely Sugár út 9. 

1035 Budapest, Váradi utca 15. 

1146 Budapest, Thököly út 82. 

1203 Budapest, János utca 6. 

2760 Nagykáta, Gyóni Géza utca 11. 

2370 Dabas, Bartók Béla út 61. 

2200 Monor, Nemzetőr utca 21. 

2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. 

2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4. 

3213 Atkár, Tass-puszta 

3. Illetékesség 

3.1. A Főosztály feladat –és hatáskörét országos, illetve Budapest és Pest megye területére kiterjedő 
illetékességgel látja el.  

3.2. Rehabilitációs hatáságként országos illetékességgel ellátott feladatai: 

3.2.1. Ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók, valamint a 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók, szolgáltatók 

mailto:rehab@rehab.bfkh.gov.hu
mailto:akkreditacio@rehab.bfkh.gov.hu
mailto:ellenorzes@rehab.bfkh.gov.hu
mailto:tamogatas@rehab.bfkh.gov.hu
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nyilvántartásával, szakemberek képzésével és az akkreditált munkáltatók, szolgáltatók 
ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat. 

3.2.2. Ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatások pályáztatásával, folyósításával, ellenőrzésével, a támogatások 
visszakövetelésével, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó 
központi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat. 

3.3. Rehabilitációs hatóságként Budapest és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel ellátott 
feladatai: 

3.3.1. Ellátja a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet, biztosítja  a jogszabályokban megjelölt 
rehabilitációs és munkaerő-piaci szolgáltatásokat.  

3.3.2. Rehabilitációs célú munkaközvetítést végez. 

3.4. További országos illetékességgel ellátandó feladatai: 

3.4.1. A Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel, a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői 
Névjegyzékkel, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével, az Országos Gyermekvédelmi 
Szakértői Névjegyzékkel, az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel kapcsolatban a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként, valamint a szakértők továbbképzésével 
összefüggő feladatok. 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 
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II.  Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Rehabilitációs Támogatások Osztálya által ellátott feladatok 

5.1. Ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtható költségvetési 
támogatások esetében a pályázatok lebonyolításával, a döntés-előkészítéssel kapcsolatos 
feladatokat. 

5.2. Megköti a támogatásokhoz kapcsolódó hatósági szerződéseket, elvégzi azok módosításával, 
esetleges megszűntetésével kapcsolatos feladatokat. 

5.3. Közreműködik a támogatások folyósításának előkészítésében. 

5.4. Előkészíti a rehabilitációs foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások visszakövetelésével 
kapcsolatos döntéseket. 

5.5. Kezeli az elektronikus pályázatkezelő rendszert, és ellátja abban a Kormányhivatal hatáskörébe 
tartozó dokumentációs feladatokat. 

6. Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály által ellátott feladatok 

6.1. Ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók rehabilitációs 
akkreditációs, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációs eljárásával 
kapcsolatos feladatokat, előkészíti az egyedi közhatalmi aktusok keretén belül a szükséges 
végzéseket, határozatokat és az ezt követően kiállított rehabilitációs akkreditációs, illetve 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációs tanúsítványait. Gondoskodik a 
nyilvántartásoknak a Kormányhivatal honlapján történő rendszeres megjelentetéséről, 
aktualizálásáról, valamint ezen személyi körről szükség szerint adatokat továbbít. 

6.2. Az ellenőrzési tevékenységek ellátásával kapcsolatos feladatait Budapesten kívüli 
megyeszékhely működési helyein, is ellátja. 

6.3. A védett munkahelyként hatósági nyilvántartásba vett, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal 
rendelkező munkáltatói körről rendszeresen adatokat küld a Közbeszerzési Hatóságnak. 
Gondoskodik a nyilvántartásoknak a Kormányhivatal honlapján történő megjelentetéséről, 
aktualizálásáról.  

6.4. Hatósági nyilvántartást vezet a kiadott lajstromszámok alapján a rehabilitációs akkreditációs, 
illetve a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációs tanúsítványairól és az eljárási 
cselekmények során a nyilvántartásba vett munkáltatókról. 

6.5. Ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjáról, valamint a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló jogszabály alapján a hatósági ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes 
feladatokat, ideértve az akkreditációs feltételek teljesítésének helyszíni vizsgálatát. A hatósági 
ellenőrzés jogsértésre vonatkozó ténymegállapítása alapján lefolytatja a hatósági eljárást, vagy 
más szerv eljárását kezdeményezi. 

6.6. A Kincstárral együttműködve – a jogszabályban foglalt feladat-megosztás, valamint a Kincstárral 
fennálló Együttműködési Megállapodás alapján – elvégzi a rehabilitációs akkreditációval 
rendelkező munkáltatók által igénybevett támogatások felhasználásának helyszíni vizsgálatát, 
valamint az elvégzett ellenőrzések megállapításai alapján intézkedési javaslatokat fogalmaz meg 
a szakmai vezetés részére. 
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6.7. A vonatkozó jogszabályok alapján ellátja az akkreditált foglalkoztatók és -szolgáltatók esetében a 
rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori tevékenységet végző személyek felkészítő- és 
továbbképzésével kapcsolatos feladatokat.  

7. Foglalkozási Rehabilitációs Osztály által ellátott feladatok 

7.1. Ellátja a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet, biztosítja a jogszabályokban megjelölt 
rehabilitációs és munkaerő-piaci szolgáltatásokat.  

7.2. Értékeli a rehabilitáció folyamatát, időközönkénti és záró értékelést végez. 

7.3. Biztosítja az ügyfelek munkaerő-piaci és egyéb információval való ellátást, a tanácsadási 
tevékenységet, tájékoztatja az ügyfeleket az együttműködésre vonatkozó jogaikról, 
kötelezettségeik teljesítéséről, az együttműködés módjáról.  

7.4. Segíti az ügyfelet a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. 

7.5. Szervezi a munkaerő-piaci információkhoz jutást, munkába helyezést, képzéshez juttatást. 

7.6. Rehabilitációs célú munkaközvetítést végez, munkáltatói adatbázist vezet, kapcsolatot tart a 
munkáltatókkal, egyéni foglalkoztatási megállapodásokat köt.  

7.7. Kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjával foglalkozó 
szervezetekkel, hazai és uniós rehabilitációs programok munkatársaival. 

7.8. Szervezi a központi ügyfélszolgálati tevékenységet. 

7.9. Statisztikai adatszolgáltatás nyújt, beszámolót készít az osztály feladatkörébe tartozó feladatok 
tekintetében, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesít. 

8. Nyilvántartási Rendszerek Osztálya által ellátott feladatok 

8.1. Szervezi a postázási, irattárazási, általános levelezési, iktatási feladatokat, feldolgozza a 
főosztályra érkező napi postát, a küldeményeket előkészíti a postázásra, ellátja az irattárazási, 
iratszerelési feladatokat. 

8.2. Ellátja a jogszabályok által előírt szakértői névjegyzékek (Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői 
Névjegyzék, Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzék, Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzék, Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék, Jelnyelvi Tolmácsok Országos 
Névjegyzéke) vezetését, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
bejelentéséhez kapcsolódó hatósági feladatokat. 

8.3. Ellátja a jogszabály által előírt szakértői névjegyzékek esetében az azon szereplők 
továbbképzésével összefüggő feladatokat. 

8.4. A hivatásos gondnoki képzésben, továbbképzésben részt vett személyek adatairól nyilvántartást 
vezet. 

8.5. Részt vesz a TÁMOP-5.4.8-08/1-2008-0002 „A komplex rehabilitáció szakmai hátterének 
megerősítése”, a TIOP-3.2.2-08/1-2008-0002 „A komplex rehabilitációhoz szükséges 
infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése)” című projektek esetében a fenntartási időszak alatt szükséges jelentések 
megtételében, az iratok őrzésében. A képességvizsgálatokhoz kapcsolódó tárolási, logisztikai 
tevékenységet lát el 

8.6. Statisztikai adatszolgáltatás nyújt, beszámolót készít az osztály feladatkörébe tartozó feladatok 
tekintetében, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesít. 
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9. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok 

9.1. Ellátja az ügyfélszolgálati feladatokat, személyes ügyfélfogadást végez, fogadja a telefonos, 
levélben történő megkereséseket, azokra válaszol, elvégzi az általános levelezési feladatokat, 
választ készít a központi e-mail megkeresésekre. 

9.2. Az ügyfelek/munkáltatók részére szakszerű tájékoztatást nyújt, információkat biztosít az ellátások 
igényléséről, az ügyfelek jogairól és kötelezettségeiről, személyes és telefonos érdeklődésre 
válaszol, átveszi az ügyintézéshez szükséges dokumentációkat, nyilatkozatokat. 

9.3. A foglalkoztatottak kötelessége a rehabilitációs ügyintézési tevékenység szakmai, etikai 
szabályainak, valamint az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi előírásoknak, 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) a betartása, a 
tevékenység hatályos jogszabályoknak, eljárásrendeknek, módszertani útmutatóknak és szakmai 
utasításoknak megfelelő ellátása. 

9.4. Iktatást és adatkezelést végez az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben és napi munkájában 
szükség szerint alkalmazza a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer (RSZR) szakrendszert, az 
Igény Kezelő Rendszer Moduljait és az RSZR Akkred. Modulját. 

9.5. Közreműködik a közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában, a válaszok elkészítésében. 

9.6. Közreműködik az osztály feladatellátását érintő jogszabálytervezetek, normatív utasítások, 
szakmai koncepciók és szabályzatok kidolgozásával és véleményezésével összefüggő feladatok 
ellátásában. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

10. A Főosztály vezetőjének feladatai 

10.1. A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben gyakorolja a rehabilitációs hatósághoz címzett 
hatásköröket. 

10.2. A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, 
ellenőrzési tervét. 

10.3. Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását, biztosítja az 
ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 

10.4. A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért. 

10.5. Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 
meghozatalára, biztosítja az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 

10.6. Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 
jegyzőket. 

10.7. Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

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

11. Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai  

11.1. Az általános részben meghatározott osztályvezetői feladatokon túl speciális feladata a 
munkáltatók rehabilitációs akkreditációs és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók 
akkreditációjának és a tevékenységük ellenőrzéséhez kapcsolód feladatoknak a vezetése, illetve 
a működési helyeken folyó ellenőrzési tevékenység összehangolása, koordinációja. 
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11.2. Gondoskodik a vezetése alatt álló szervezeti egység feladataira vonatkozó jogszabályi 
előírások, az eljárásrendben foglaltak betartásáról, az ügyviteli és informatikai programok 
használatáról, és a főosztályvezetői utasításokban kiadott feladatok elvégzéséről. 

11.3. Felelős a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos elosztásának 
megszervezéséért, a konkrét álláshelyen ellátandó feladat kiszabásáért. 

11.4. Ellenőrzi a szervezeti egység dolgozóinak munkáját. 

11.5. Beszámol a főosztályvezetőnek a szervezeti egység munkájáról, a munkatervi feladatok 
teljesítésének állásáról. 

11.6. Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a főosztályvezető eseti vagy állandó jelleggel 
hatáskörébe utal.  

12. Rehabilitációs Támogatások Osztályának vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

12.1. Az általános részben meghatározott osztályvezetői feladatokon túl speciális feladata a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a pályázati eljárás lebonyolítása. 

12.2. A Pályázati Bíráló Bizottság javaslattételi tevékenységének biztosítása, előkészítése. 

12.3. Felelős a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos elosztásának 
megszervezéséért, a konkrét álláshelyen ellátandó feladat kiszabásáért. 

12.4. Ellenőrzi a szervezeti egység dolgozóinak munkáját. 

13. Foglalkozási Rehabilitációs Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

13.1. Az általános részben meghatározott osztályvezetői feladatokon túl speciális feladata a 
foglalkozási rehabilitációs feladatok koordinációja, a munkáltatói kapcsolattartás, szakmai 
kérdésekben iránymutatás, a napi gyakorlat szakmai segítése. 

13.2. Felelős a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos elosztásának 
megszervezéséért, a konkrét álláshelyen ellátandó feladat kiszabásáért. 

13.3. Ellenőrzi a szervezeti egység dolgozóinak munkáját. 

14. Nyilvántartási Rendszerek Osztálya vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

14.1. Az általános részben meghatározott osztályvezetői feladatokon túl speciális feladata a 
szakértői névjegyzékeken szereplők továbbképzésének szervezése, a képzések lebonyolítása. 

14.2. Felelős a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos elosztásának 
megszervezéséért, a konkrét álláshelyen ellátandó feladat kiszabásáért. 

14.3. Ellenőrzi a szervezeti egység dolgozóinak munkáját. 

 

15. A Rehabilitációs Támogatások Osztálya foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő a rehabilitációs támogatási feladatok ellátása során: 

a) Gondoskodik a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott rehabilitációs foglalkoztatást 
elősegítő támogatások működtetésével összefüggő feladatok ellátásáról, biztosítja a 
támogatásokban részesülő munkáltatókkal való kapcsolattartást,  

b) Részt vesz a támogatási eszközök jogi szabályozásának véleményezésében, a 
támogatásokhoz kapcsolódó pályázati kiírások útmutatójának aktualizálásában. 

c) Ellátja a beérkező pályázatokkal kapcsolatos – ellenőrzési, hiánypótlási, értékelési 
feladatokat, a hatósági szerződések előkészítésével, megkötésével, módosításával, 
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megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, a jogosulatlanul igénybe vett támogatások 
visszakövetelését tartalmazó hatósági döntések meghozatalával kapcsolatos feladatokat. 

16. A Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő a rehabilitációs akkreditációs feladatok ellátása során: 

a) Ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók és a foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával kapcsolatos feladatokat, előkészíti az akkreditációs 
eljárás lefolytatása során hatósági döntéseket (tanúsítványokat, határozatokat, végzéseket), 
lefolytatja a védett munkahelyek nyilvántartásához kapcsolódó eljárásokat, ellátja a szakértő 
kirendelésével, szakvélemény elfogadásával kapcsolatos feladatokat.  

b) A hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek, összefoglaló jelentések áttanulmányozását követően 
szükség szerint intézkedéseket kezdeményez (negatív értékelő pont kiszabása, jogellenes állapot 
megszüntetése érdekében végzés kibocsátása).   

c) Nyilvántartást vezet a kiadott lajstromszámok alapján az akkreditált foglalkoztatókról, -
szolgáltatókról és a védett munkahellyé minősítő hatósági bizonyítványokról. 

d) Ellátja a feladatellátását támogató informatikai rendszerrel kapcsolatos adminisztrátori 
feladatokat, részt vesz a fejlesztési javaslatokban. 

e) Ellátja az akkreditált foglalkoztatók és –szolgáltatók esetében a rehabilitációs tanácsadói, 
rehabilitációs mentori tevékenységet végző személyek felkészítő- és továbbképzésével 
kapcsolatos feladatokat, adategyeztetést. 

16.2. Kormánytisztviselő a rehabilitációs ellenőrzési feladatok ellátása során: 

a) Elkészíti az éves/havi ellenőrzési tervek alapján az ellenőrzések előkészítő és vizsgálati 
anyagait, valamint az ellenőrzések alapján a szükséges jegyzőkönyveket, jelentéseket és 
javaslatokat, az adott régió vagy a régiók ellenőrzési tevékenységével összefüggő intézkedési 
javaslatokat, terveket, feljegyzéseket, jogalkalmazással vagy jogszabályalkotással kapcsolatos 
dokumentumokat, intézkedési javaslatokat, valamint összefoglaló anyagokat, illetve 
beszámolókat, kimutatásokat vagy egyéb statisztikai adatszolgáltatásokat. 

b) Részt vesz az ország egész területére kiterjedően a munkáltatók, illetve a foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatók hatósági ellenőrzésében. Adott esetben ellátja a hivatali gépkocsi 
vezetésével kapcsolatos feladatokat. A hatósági ellenőrzés jogsértésre vonatkozó 
ténymegállapítása esetén intézkedési javaslatot tesz, előkészíti a döntéstervezetet. 

c) Ellátja az akkreditált foglalkoztatók és –szolgáltatók esetében a rehabilitációs tanácsadói, 
rehabilitációs mentori tevékenységet végző személyek felkészítő- és továbbképzésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 

17. A Foglalkozási Rehabilitációs Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

17.1. Kormánytisztviselő a foglalkozási rehabilitációs feladatok ellátása során: 

a) Ellátja a megváltozott munkaképességű személyek esetében a foglalkozási rehabilitációs 
ügyintézési feladatokat. 

b) Ellátja a személyes és telefonos ügyfélszolgálati feladatokat, teljes körű, szakszerű 
felvilágosítást ad a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról, munkaerő-piaci programokról, 
képzésekről, az uniós és hazai programok szolgáltatásairól, amelyek a rehabilitáció 
eredményességét, a megváltozott munkaképességű személy sikeres foglalkozási 
rehabilitációját segíthetik.  
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18. A Nyilvántartási Rendszerek Osztálya foglalkoztatottjainak feladatai 

18.1. Kormánytisztviselő a titkársági, igazgatási és nyilvántartási feladatok ellátása során: 

a) Ellátja a Főosztály feladataival kapcsolatos ügyviteli feladatokat, arról heti jelentést készít. 
Végzi a Főosztály ügyiratainak iktatásával, postázásával, irattárba helyezésével kapcsolatos 
feladatokat. 

b) Végzi a leltározási ütemterv szerint a leltározás előkészítésével kapcsolatos feladatokat, részt 
vesz a leltározásban, selejtezési javaslatot készít, részt vesz a selejtezési bizottság 
munkájában. 

c) Feladata az általános levelezés, a Főosztály központi e-mail címeire érkező levelek 
előzményezése, ügyintéző felé való továbbítása, megválaszolása. 

d) Közreműködik a TÁMOP-5.4.8-08/1-2008-0002 és a TIOP-3.2.2-08/1-2008-0002 projektek 
fenntartási időszaka alatt a projektmenedzsmenti és a fenntartással összefüggő feladatok 
ellátásában. 

18.2. Kormánytisztviselő a nyilvántartási és rehabilitációs képzési feladatok ellátása során: 

a) Felelős a jogszabályban meghatározott közhiteles hatósági és egyéb nyilvántartások 
vezetéséért. Ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályai 
szerint, a bejelentési eljárásokhoz kapcsolódó hatósági tevékenységeket. 

b) Részt vesz a jogszabályban meghatározott köztelező képzések szervezésében, 
bonyolításában. Figyelemmel kíséri a képzési kötelezettségek teljesítését, a képzések 
idejéről, helyszínéről értesíti a szakértőket, a jelentkezéseket fogadja, kapcsolatot tart. 

 

19. A Rehabilitációs Főosztály szervezeti egységeinek további foglalkoztatottainak feladatai 

19.1. Kormánytisztviselő a titkársági és igazgatási feladatok ellátása során: 

a) Ellátja a rehabilitációs hatósági feladatokhoz kapcsolódó RSZR informatikai programba 
történő adatrögzítést. 

b) Előzményezési feladatokat végez, a rehabilitációs hatóság munkavégzésével kapcsolatos 
ügyviteli teendőket lát el, statisztikai adatokat vezet. 

c) Megválaszolja a nevére szignált ügyeket, leveleket, illetve elkészíti, előterjeszti a válaszlevél 
tervezetet. 

19.2. Kormánytisztviselő az ügyviteli és adminisztrációs feladatok ellátása során: 

a) Ellátja a Főosztály feladataival kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Végzi a Főosztály 
ügyiratainak iktatásával, témacsoportonkénti rendezésével, postázásával, irattárba 
helyezésével kapcsolatos feladatokat. 
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19.3. Munkavállaló: ellátja a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 45. § (1) alapján 
meghatározott, külön munkaköri leírásban részletezett munkakörét. 

 

 

IV. Fejezet 

Működési rend 

 

20. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

21. Ügyfélfogadás 

A Főosztály munkavégzési helyszínein az ügyfélfogadási rend eltérően, a helyi viszonyokhoz 
igazodóan egyedileg kerül meghatározásra, azzal, hogy az ügyfélszolgálat/információ 
igénybevételének lehetősége a teljes munkaidő alatt biztosított az ügyfelek számára. 

22. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

23. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

24. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

Rehabilitáci
ós 

Főosztály 
Vezeti: 

Főosztályve
zető 

Rehabilitációs 
Hatósági 
Osztály 
Vezeti: 

osztályvezető 

 
Orvos 

Szakértői 
Osztály    
Vezeti: 

osztályvezető 
 

 
Rehabilitációs 
Támogatások 

Osztálya  
Vezeti: 

osztályvezető 
 

Rehabilitációs 
Akkreditációs 
és Ellenőrzési 

Osztály       
Vezeti: 

osztályvezető 
 
 

 
Rehabilitációs 

Szakértői 
Osztály   
Vezeti: 

osztályvezető 
 
 

 
Nyilvántartási 
Rendszerek 

Osztálya 
Vezeti: 

osztályvezető 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 
 REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGI ÉSORVOSSZAKÉRTŐI FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés:  

Levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 82. Budapest 1590 Pf: 155A főosztályvezető irodájának 
címe: 1035 Budapest, Váradi u. 15. 1. em. 126. sz. 

E-mail (1): budapest@rehab.bfkh.gov.hu 

E-mail (2) 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

2.1. Alapellátási Osztály 1035 Budapest, Váradi u. 15. 

2.2. Időszakos Felülvizsgálatok Osztálya 1035 Budapest, Váradi u. 15. 

2.3. Rehabilitációs Szakértői Osztály 1. 1146 Budapest, Thököly út 82. 

2.4. Rehabilitációs Szakértői Osztály 2. 1146 Budapest, Thököly út 82. 

2.5. Rehabilitációs Szakértői Osztály 3. 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. A Főosztály feladat –és hatásköreit fő szabály szerint Budapest és Pest megye területére 
kiterjedő illetékességgel látja el.  

3.2. Országos illetékességgel ellátott feladatai: ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik 
Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs 
szakértői szervként és orvos-szakértői szervként,a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, 
valamint a fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának 
felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában rehabilitációs szakértői 
szervként és orvos-szakértői szervként, továbbá a felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, 
diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs 
szakértői szervként jár el. 
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4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Alapellátási Osztály feladata 

5.1. Fogadja a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, hatósági bizonyítvány kiállítása 
iránti kérelmeket, vizsgálja a jogosultsági feltételeket, a vonatkozó jogszabályok alapján intézkedik a 
Kormányhivatal hatáskörébe tartozó hatósági döntések, hatósági bizonyítvány kiadásáról. 

5.2. Ellátja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő, uniós tagságból 
adódó, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó 
koordinációs feladatokat a hatályos szakmai iránymutatások alapján. Kezeli az uniós szabályok 
szerinti költségtérítéses orvosi vizsgálatokat, a nemzetközi érintettségű ügyekben kapcsolatot tart a 
külföldi partner intézményekkel, nemzetközi jogsegélykérelmeket kezdeményez, valamint fogadja 
azokat, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 

5.3. Ellátja a döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezéseiben foglalt, döntés-
felülvizsgálattal összefüggő feladatait. Vizsgálja az egyedi hatósági ügyben hozott döntések 
szakszerűségét és jogszerűségét az ügyfél kérelme (keresete) alapján, javaslatokat fogalmaz meg a 
saját hatáskörben történő módosításra vagy visszavonásra, illetve a kereseti kérelem alapján 
felterjesztést készít a védirat szakmai megalapozásával a keresetlevél tényállításaira és anyagi jogi 
megállapításaira az alkalmazott jog tekintetében. A keresetlevelet az ügy irataival együtt elektronikus 
úton továbbítja a Perképviseleti Osztály részére, akivel folyamatosan kapcsolatot tart. Fogadja, 
elemzi, értékeli a főosztály ügyeiben született jogerős bírósági döntéseket, melyeket vezetői 
megbeszélés keretében foganatosít az eredményes joggyakorlat érdekében. 

5.4. A zavartalan feladatellátás érdekében kapcsolatot tart a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, 
más társhatóságokkal. 

 

6. Időszakos Felülvizsgálatok Osztálya feladata 

6.1. Intézkedik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők időszakos orvosi 
felülvizsgálatának elvégzéséről, fogadja az állapotváltozás iránti kérelmeket, nyilatkozatokat, 
bejelentéseket,az ellátás folyósításához szükséges jogosultsági feltételek  megléte esetén intézkedik 
Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozó hatósági döntések kiadásáról. 

6.2. Eljár a jogalap nélküli kifizetésekkel, valamint a megtérítéssel kapcsolatos ügyekben. 

Alapellátási 
Osztály 

Időszakos 
Felülvizsgálatok 
Osztálya 

Rehabilitációs 
Szakértői 
Osztály 1. 

Rehabilitációs 
Szakértői 
Osztály 2. 

Rehabilitációs 
Szakértői 
Osztály 3. 

Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály 
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6.3. Konszignációs listát készít a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére történő 
határozatok átadásához, valamint fogadja a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól 
érkező észrevételeket, kapcsolatot tart a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, más 
társhatóságokkal, 

6.4. Szervezi a központi ügyfélszolgálati tevékenységet, postázási és irattárazási feladatokat, az 
általános levelezést, az iktatást. 

7. Rehabilitációs Szakértői Osztály 1.2.3. feladata 

7.1. Ellátja a jogszabályok által a rehabilitációs szakértői szervhez, orvosszakértői szervhez delegált 
feladat- és hatásköröket, jogszabályban meghatározott esetben komplex minősítést végez, vizsgálja a 
más jogszabály alapján a feladatkörébe tartozó szakkérdést. 

7.2. A diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia vizsgálatok iránti kérelmek esetében lefolytatja a szükséges 
vizsgálatot, annak eredményéről szakvéleményt készít. 

7.3. A vizsgálatokról nyilvántartást vezet az informatikai rendszerben, elvégzi azok rögzítését és 
összesítését, vizsgálati elszámoláshoz az adatokat ellenőrzi. 

7.4. Gondoskodik a szakértői tevékenység során az orvos-szakmai, orvosetikai szabályok, és az 
egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi előírások betartásáról. 

7.5. Részt vesz az ügyfélszolgálati tevékenységben, együttműködik más hatóságokkal. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

8. A Főosztály vezetőjének feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint  

9. Az egyes Osztályok vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint  

10. A Főosztály foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő  

a) a rehabilitációs hatósági feladatok ellátása során:a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátás megállapítása, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeinek fogadása, a már ellátásban 
részülők ügyeiben a jogosultság folytatólagosságának vizsgálata. A jogalap nélkül kifizetett ellátások 
visszakövetelése, az estleges téríthetőség vizsgálata. A keresetlevelek fogadása, értékelése, 
felterjesztése, koordinációs feladatok ellátása. Az elindított ügyekben a bizonyítási eljárás lefolytatása, 
elbírálása, az ügy döntéshozatalra való előkészítése; döntéstervezetek felülvizsgálata, 
kiadmányozása, MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére történő továbbításának előkészítése a 
szakigazgatási rendszerek használatával. A hivatali kapu munkanapokon történő folyamatos 
figyelemmel kísérése, intézkedés megtétele. 

b) a rehabilitációs orvos-szakértői és bizottsági elnöki feladatok ellátása során: ágazati jogszabályok 
alapján ellátja a komplex minősítés, szakkérdés vizsgálatok kapcsán felmerülő orvos-szakértői 
feladatokat. Bizottsági elnöki feladatellátása során dönt a komplex minősítés során a szakértői 
bizottság orvos-szakértői között az egészségi állapot mértékére vonatkozóan, vagy az önellátási 
képesség orvos-szakmai szempontú megítélése tekintetében felmerült vita esetében, illetve a 
rehabilitáció lehetséges iránya, a rehabilitációs szükségletek vagy a rehabilitációhoz szükséges 
időtartam kérdésében a szakértői bizottság tagjai között vita alakul ki. Ellátja a járóbeteg ellátás 
finanszírozáshoz kapcsolódó TAJ validálási feladatokat.    



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 19. számú melléklete 

4 

c) a rehabilitációs szakértői feladatok ellátása során: komplex minősítés során a szakértői bizottság 
tagjaként ellátja a foglalkozási rehabilitációs, valamint szociális szakértői feladatokat, a 
rehabilitálhatósággal, a rehabilitáció lehetséges irányával, valamint a rehabilitációs szükségletekkel 
kapcsolatban a szociális és foglalkoztatási szempontok figyelembe vételével hozzájárul a megváltozott 
munkaképességű személy sikeres foglalkozási rehabilitációjához. Elvégzi a fogyatékos személyek 
alap- és felülvizsgálatát. 

d) a titkársági és igazgatási, orvos-írnoki feladatok ellátása során: feladata a szakértői osztályok 
szakértői bizottságaiban az orvos-szakértői feladatokat támogatása, a szakmai irányelveknek 
megfelelő komplex és egyéb szakvélemény-készítése, valamint ügyintézési, ügykezelési szervezési 
feladatok végzése. 

e) gyógypedagógiai szakértői feladatok ellátása során: ellátja a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
illetve jelentkezők egyes fogyatékosságának (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) megállapítását 
kérelmező gyógypedagógiai vizsgálatát. 

f) ügyfélszolgálati feladatok ellátása során: ellátja a személyes és telefonos ügyfélszolgálati 
feladatokat, az ügyfeleket teljes körűen tájékoztatja, szakszerű felvilágosítást ad. 

g) munkavállaló: ellátja a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 45.§. (1) bek. alapján 
meghatározott, külön munkaköri leírásban részletezett munkakörét. 

 

IV. Fejezet 

Működési rend 

11. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. Ezen túlmenően a főosztályvezetőt 
hatósági feladatellátás során az Alapellátási Osztályvezető, orvosszakértői feladatellátás során a 
Rehabilitációs Szakértői Osztály vezetője helyettesíti.  

12. Ügyfélfogadás 

 1035 Budapest, Váradi u. 15.  

Hétfő: 08:00-16:00 

Keddtől - Csütörtökig 08:00-15:30 

Péntek: 08:00-13:00 

 

 

 

1146 Budapest, Thököly út 82. 

Hétfőtől - Csütörtökig 07:30-15:00 

Péntek: 07:30-12:00 

13. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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14. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

15. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA CSALÁDTÁMOGATÁSI FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Családtámogatási Főosztály 

Levelezési cím: 2701 Cegléd Pf. 302 

A főosztályvezető irodájának címe: 2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3. 

E-mail (1): cstam.ceg@cst.bfkh.gov.hu 

E-mail (2): cstam.uszi@kh.allamkincstar.gov.hu (Családtámogatási Osztály 4.) 

E-mail (3): energia.kmrig@kh.allamkincstar.gov.hu (Családtámogatási Osztály 4.) 

E-mail (4): nko.kmrig@kh.allamkincstar.gov.hu (Családtámogatási Osztály 5.) 

 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

1139 Budapest, Váci út 71. 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1.1. Családtámogatási Osztály 1-4. illetékessége családtámogatási, fogyatékossági támogatás, 
vakok személyi járadéka, nagycsaládos gázártámogatás ügyekben Budapest Főváros területére terjed 
ki. 

3.1.2. Családtámogatási Főosztály Családtámogatási Osztály 5. nemzetközi vonatkozású 
családtámogatási, fogyatékossági támogatás ügyekben - az osztrák relációjú ügyek kivételével - 
országos illetékességgel rendelkezik.  

4. A Főosztály szervezeti felépítése 
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

 

5.  Családtámogatási Főosztály Családtámogatási Osztály 1-3, 5. feladata 

 

5.1. Visszaérkezett ellátások esetében hivatalból/kérelemre intézkedik az ellátások ismételt 
folyósítása iránt. 

5.2. Megkeresi a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztályát a családtámogatási kifizetőhely 
által folyósított ellátásokkal kapcsolatos előzmények és az ügyben keletkezett iratok beszerzése 
végett, valamint a hatóság kérésére továbbítja a folyósításról szóló előzmény adatokat, amennyiben a 
kérelmező családtámogatási kifizetőhelynél létesített jogviszonyt. 

5.3. Kérelemre vagy hivatalból hatósági bizonyítványt ad ki a hatáskörébe tartozó ellátások 
folyósításáról, jogszabályban meghatározott esetben megrendeli a hatósági igazolványt. 

5.4. Megkeresésre adatszolgáltatást teljesít. 

5.5. A Call Center által felvett esetnaplókban foglaltak alapján a szükséges intézkedéseket soron 
kívüli megteszi. 

5.6. Ellátja a Kormányhivatal, valamint a Főosztály funkcionális e-mail címeire az ügyfelektől, valamint 
a társszervektől érkező megkeresésekkel kapcsolatos feladatokat.  

5.7. Ellátja a az elektronikus úton érkezett küldemények kezelését. 

5.8. Visszafizetésre kötelező határozatot ad ki a jogalap nélkül felvett ellátásokról. 

5.9. A végleges visszafizetésre kötelező határozatot megküldi a követelések kezelésére jogosult 
hatóság részére. 

5.10. Előkészíti és javaslatával megküldi a követelések kezelésére jogosult hatóság részére a 
jogalap nélkül felvett és végleges határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás 
méltányosságból történő elengedésére irányuló kérelmeket. 

5.11. Megteszi a szükséges intézkedést a kötelezett elhalálozása esetén a tartozás örökösöktől 
történő visszakövetelése érdekében. 

5.12. Ellátja a részletfizetési kérelmek engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. 

6.  Családtámogatási Főosztály Családtámogatási Osztály 4. feladata 

6.1. Ellátja a budapesti családtámogatási ügyfélszolgálat működésével összefüggő feladatokat. 

6.2. Átveszi a családi pótlék, gyermekgondozási támogatás, anyasági támogatás, fogyatékossági 
támogatás és nagycsaládos gázártámogatás iránti kérelmeket. 

6.3. Hívásokat fogad a Call Center programjának kiosztása szerint, CC Napló bejegyzéseket készít 
szükség szerint a lefolytatott ügyfélpárbeszéd alapján. Szakmailag megalapozott, jogszabályoknak 
megfelelő tájékoztatást, felvilágosítást ad. 

6.4. A Call Center naplókat folyamatosan karbantartja, az ügyeket az Osztályokra  továbbítja és 
rendezi. 

6.5. Ellenőrzi a nagycsaládos gázártámogatásban részesülők jogosultságát a TÉBA 
szakrendszerben. 

6.6. Ellátja az osztály funkcionális e-mail címére az ügyfelektől érkező megkeresésekkel kapcsolatos 
feladatokat. 
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7. Családtámogatási Főosztály Családtámogatási Osztály 5. feladata 

7.1. Feladata a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet és annak 
végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet alapján családi ellátásokra vonatkozó 
formanyomtatványok (E-nyomtatványok, SED-ek) kitöltése, egyéb megkeresésekre válaszadás. 

7.2. Fenti rendelet alapján magyar ellátás megállapítása érdekében más EGT tagállam megkeresése 
a folyósítási előzményekről. 

7.3. Az 1231/2010 (11.24.) Európai Parlament és Tanács rendelete alapján eljár azon harmadik 
országbeli állampolgárok családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos elsőfokú ügyeiben, akikre a 
883/2004/EK rendelet és annak végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet kizárólag 
állampolgárságuk miatt nem terjed ki és helyzetük nem kizárólag egy tagállamot érint. 

7.4. A közösségi rendeletek alapján megtérítési kérelemmel fordul az EGT tagállamok illetékes 
hivatalaihoz a Magyarországon joghatóság nélkül folyósított családi ellátások megtérítésére 
vonatkozóan, melyet megküld a követelések kezelésére jogosult hatóság részére 

7.5. A közösségi rendeletek alapján közreműködik a más EGT tagállamtól érkező levonási és 
végrehajtási kérelmek teljesítésében, lebonyolítja az érintett ügyfelek részére a családi ellátás - 
csökkentett összegű folyósítását, amennyiben Magyarország részéről az érintett más tagállam 
hatósága részére megtérítés nem lehetséges.  

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

8. A Főosztály vezetőjének feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9. Családtámogatási Osztály 1-5. vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

10. A Főosztály foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselők: 

a) családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatokat ellátó tisztviselő 

b) családtámogatási ellátásokkal összefüggő felülvizsgálati feladatokat ellátó tisztviselő 

c) ügyviteli feladatok 
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IV. Fejezet 

Működési rend 

11. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

 

12. Ügyfélfogadás 

 Családtámogatási Főosztály tekintetében Családtámogatási 
Osztály 4. látja el az ügyfélszolgálati feladatokat 

Hétfő: 08:00-15:30 
Kedd: 08:00-15:30 
Szerda: 08:00-17:30 
Csütörtök: 08:00-12:00 
Péntek: 08:00-12:00 

 

13. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

14. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

15. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA LAKÁSTÁMOGATÁSI FŐOSZTÁLY 

 
I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Lakástámogatási Főosztály 

Levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 238. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c 9. em. 

E-mail: lakastamogatas@bfkh.gov.hu 

2. Illetékességre vonatkozó szabályok 

2.1. Illetékessége Budapest Főváros és Pest megye területére tejed ki. 

3. A Főosztály szervezeti felépítése 
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

 

4.  Lakástámogatási Osztály feladata 

4.1. Kérelemre elbírálja a támogatott ingatlan tekintetében a lakáscélú állami támogatás 
biztosítékaként bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési- és terhelési tilalom 
törlésének lehetőségét (elidegenítési és terhelési tilalom lejárta, önkéntes visszafizetés, 
gyermekvállalás teljesülése miatti törlés, stb.). Jogszabályi feltételek és a belső 
utasításban leírtak alapján – a Magyar Állam képviseletében – a törlési engedélyt kiadja, 
vagy azt megtagadja. 

4.2. Kérelemre elbírálja a támogatott ingatlan tekintetében a további jelzálogjogok, valamint 
más jog, tény, állapot (további jelzálogjog bejegyzés, társasház alapítás, használat, 
haszonélvezeti jog, elő-visszavásárlási, vételi jog, használat jogának bejegyzése, 
tulajdonváltozáshoz történő hozzájárulás, telki szolgalmi jog, vezetékjog bejegyzése, stb.) 
ingatlan-nyilvántartásba való be-, illetve feljegyezhetőségét. Jogszabályi feltételek és a 
belső utasításban leírtak alapján ahhoz – a Magyar Állam képviseletében - külön 
nyilatkozattal hozzájárul, vagy azt megtagadja. 

4.3. A támogatottak ellen harmadik személyek által indított végrehajtási eljárásokban a Magyar 
Államot képviseli, melyben megteszi a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódással 
kapcsolatos és egyéb nyilatkozatokat, elkészíti a szükséges megkereséseket, tájékoztató 
leveleket és beadványokat. 

4.4. Perképviseleti feladatokat lát el, melyben a Magyar Államot képviseli alperesként a 
lakáscélú állami támogatás biztosítékául bejegyzett jelzálogjoggal terhelt támogatott 
ingatlan tulajdoni viszonyait érintő bírósági eljárásokban. 

4.5. Ellátja az ügyviteli, iratkezelési és irattári feladatokat, valamint az elektronikus és a papír 
alapú postázást. 

4.6. Telefonos és elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet. 

4.7. Vezeti a lakáscélú támogatással kapcsolatos nyilvántartásokat. 

4.8. Gondoskodik a lakástámogatással kapcsolatos iratok jogszabályokban meghatározott 
irattárazásáról, a megőrzési időszak alatti őrzéséről, selejtezésre történő előkészítéséről. 

5. Lakástámogatási Hatósági Osztály 

5.1. Az ügyfél kérelmére, a támogatott ingatlan elidegenítése esetén gondoskodik a támogatás 
tekintetében a visszafizetési kötelezettség felfüggesztéséről, valamint intézkedik az új 
ingatlan megszerzését követően a támogatást biztosító jelzálogjog bejegyzése, illetve a 
letétbe helyezett támogatások ügyfelek részére történő kifizetése érdekében. 

5.2. Az ügyfél kérelme alapján hatósági eljárás keretében kivizsgálja és a feltételek fennállása 
esetén megállapítja az ügyfelek valamennyi lakáscélú, különösen a családok 
otthonteremtési kedvezményére (CSOK) továbbá a babaváró támogatásra való 
jogosultságát, ha az ügyfél igénylését a hitelintézet elutasítja. 

5.3. Hatósági eljárás keretében ellenőrzi a lakáscélú támogatások igénybevételének, 
felhasználásának jogszerűségét, amennyiben a támogatás igénybevételének, 
felhasználásának jogszerűtlenségét állapítja meg, az ügyfelet a támogatás vagy a 
támogatás arányos részének visszafizetésére kötelezi.  
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5.4. Az ügyfél kérelme alapján hatósági eljárás keretében döntést hoz a második, harmadik 
vagy további gyermek születésére tekintettel a központi költségvetésből vissza nem 
térítendő, Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot 
terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozást csökkentő támogatásról. 

5.5. Mentesítheti a támogatott ingatlant elhagyó felet a visszafizetési kötelezettség alól 
házasság felbontása esetén és hozzájárulhat a tulajdonviszonyok változásához. 

5.6. Az ügyfél kérelme alapján hatósági eljárás keretében megvizsgálja, hogy az igénylő 
megfelel-e a törlesztési támogatás nyújtásához a jogszabályban meghatározott valamennyi 
feltételnek. 

5.7. Az ügyfél kérelmére a támogatás visszafizetésére fizetési könnyítést engedélyezhet és 
figyelemmel kíséri annak teljesítését, határidejét. A visszafizetésre kötelezett ügyfél nem 
teljesítése esetén a követelés behajtása érdekében végrehajtási eljárást kezdeményez az 
adóhatóságnál. 

5.8. Elvégzi a 4.1 és 4.2 pont szerint elkészített nyilatkozatok jogi megfelelőségi vizsgálatát és 
azokat jogtanácsosi ellenjegyzéssel látja el.   

5.9. Részt vesz a lakástámogatási feladatok ellátásához kapcsolatos belső szabályzatok és 
jogszabálytervezetek véleményezésében. 

5.10. Telefonos és elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet. 

5.11. Együttműködik a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal illetékes főosztályaival, és a 
feladata ellátásához kapcsolódó külső szervezetekkel. 

5.12. Ellátja az ügyviteli, iratkezelési és irattári feladatokat, valamint az elektronikus és a papír 
alapú postázást. 

5.13. Vezeti a lakáscélú támogatással kapcsolatos nyilvántartásokat. 

5.14. Gondoskodik a lakástámogatással kapcsolatos iratok jogszabályokban meghatározott 
irattárazásáról, a megőrzési időszak alatti őrzéséről, selejtezésre történő előkészítéséről. 

 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

 

6. A főosztályvezető és osztályvezetők feladatai 

6.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

7. A Lakástámogatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

7.1. Kormánytisztviselő 

a) lakástámogatási feladatot ellátó tisztviselő 

b) titkársági (ügyviteli) feladatot ellátó tisztviselő 

8. A Lakástámogatási Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

8.1. Kormánytisztviselő 

a) jogi és hatósági feladatokat ellátó tisztviselő 

b) titkársági (ügyviteli) feladatot ellátó tisztviselő 
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IV. Fejezet 

Működési rend 

 

9. Jogi feladatok ellátása 

9.1. A jogász végzettségű, valamint a jogtanácsosi feladatot ellátó kormánytisztviselő általános 
és/vagy eseti meghatalmazással perképviseleti tevékenységet láthat el függetlenül attól, 
hogy mely szervezeti egységnél dolgozik. 

9.2. A jogtanácsos az ellenjegyzéssel ellátandó iratokat – függetlenül attól, hogy az mely 
szervezeti egység által készült – a jogszabályoknak megfelelően ellenjegyzi. 

9.3. A jogi végzettségű kormánytisztviselő ellenőrzi és aláírásával igazolja a 4.1 és 4.2 pontban 
foglalt nyilatkozatok jogi megfelelőségét függetlenül attól, hogy mely szervezeti egységnél 
végez munkát. 

9.4. A Lakástámogatási Osztály osztályvezetője és jogi végzettségű kormánytisztviselője 
indokolt esetben – a főosztályvezető feladatkiosztása alapján – részt vehet a hatósági 
ügyintézésben.  

10. Helyettesítés 

10.1. A Lakástámogatási Főosztály vezetőjének helyettesítését – távollét vagy akadályoztatás 
esetén – a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, osztályvezetői távollét esetén a 
főosztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő látja el. 

10.2 A Lakástámogatási Osztály vezetője a Lakástámogatási Hatósági Osztály vezetőjének 
távolléte, akadályoztatása esetén ellátja a Lakástámogatási Hatósági Osztály vezetőjének 
ügyrendben meghatározott feladatköreit. 

10.3. A Lakástámogatási Osztály vezetőjének, valamint az osztályvezetők együttes távolléte, 
akadályoztatása esetén a főosztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő látja el a 
Lakástámogatási Osztály vezetőjének ügyrendben meghatározott feladatkörét. 

10.4. Egyéb esetekben a helyettesítés a Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai 
szerint történik. 

11.  Ügyfélfogadás 

11.1. A Lakástámogatási Főosztály személyes ügyfélszolgálatot nem működtet. 

11.2. Telefonos ügyfélszolgálat: (Központi telefonszám: 795-4370) 

 
 Lakástámogatási Főosztály 
Hétfő: 8.00-12.00 
Kedd: 8.00-12.00 
Szerda: 8.00-12.00 
Csütörtök: 8.00-12.00 
Péntek: - 

 

12. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

12.1. A főosztályvezető, vagy a főosztályvezető eseti engedélyével az osztályvezető közvetlenül 
tart kapcsolatot a szakmai irányító Pénzügyminisztériummal, egyéb társhatóságokkal, 
valamint más – a Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó feladat végrehajtása 
érdekében szükséges – szervezetekkel. 
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13. Értekezletek 

13.1. A főosztályvezető által összehívásra kerülő főosztályi értekezlet célja a Főosztályon belüli 
szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron következő feladatok 
meghatározása, a feladat ellátásának ellenőrzése. Az értekezletet szükség szerinti 
időpontban kell összehívni; a főosztályvezető, az osztályvezetők és a meghívottak 
részvételével. 

13.2. Osztályértekezletet az osztályvezetők szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel 
tartanak, melyen az osztály munkatársainak és a meghívottak részvétele kötelező. Az 
osztályvezető az osztályértekezlet időpontjáról a főosztályvezetőt köteles előzetesen 
tájékoztatni. 

13.3. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy döntésétől függően készül 
emlékeztető, amelyet az értekezlet vezetője ír alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az 
értekezleten született döntéseket, a végrehajtásért felelős személyek nevét és a 
végrehajtási határidőket. Az emlékeztetőt minden esetben meg kell küldeni a 
főosztályvezető részére. 

14. Munkacsoport 

14.1. A főosztályvezető, a Főosztály valamennyi szervezeti egységét érintő feladat elvégzésére 
munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásakor meg kell határozni annak 
feladatát, vezetőjét és működésének időtartamát. A munkacsoport vezetője a 
munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a főosztályvezetőt köteles tájékoztatni. 
 

15. Ellenőrzés 

15.1. A főosztályvezető személyesen, és az osztályvezetők közreműködésével is elláthatja 
ellenőrzési feladatait. A főosztályvezető szükség szerint írásban rendszeres, vagy eseti 
jellegű jelentést, beszámolót kérhet a szervezeti egység bármely foglalkoztatottjától 
határidő tűzésével. 

15.2. Az osztályvezető az általa vezetett osztály munkavégzését ellenőrzi. A főosztályvezető és 
az osztályvezetők ellenőrzési jogkörüket a belső munkamegosztás szerint az ügyintézési 
folyamatban, a kiadmányozás során, az iratok irattárba tétele előtt, illetve jelzés esetén 
szúrópróbaszerűen, az egyes iratok áttekintésével, az iktató rendszerben, illetve 
adatszolgáltatás kérésével gyakorolják. 

15.3. Az osztályvezetők rendszeresen beszámolnak a főosztályvezetőnek az általuk vezetett 
szervezeti egységek munkájáról, soron kívül jelzik a kiemelt jelentőségű ügyeket, soron 
kívül tájékoztatják a főosztályvezetőt a közérdeklődésre számot tartó ügyekről, sajtótól 
érkező megkeresésekről, az esetleges munkatorlódásról és a beérkező panaszokról a 
szükséges vezetői intézkedés megtétele céljából.  
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÉS ANYAKÖNYVI 
FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály  

Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 292. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1105 Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. 

E-mail: apf@bfkh.gov.hu 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: - 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály a hatáskörébe utalt ügyekben országos illetékességgel jár el. 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 

Állampolgársági és Anyakönyvi 
Főosztály 

főosztályvezető 

Egyszerűsített 
Honosítási 

Osztály 
osztályvezető 

Hazai 
Anyakönyvi 
Osztály 2. 

osztályvezető 

Hazai 
Anyakönyvi 

Nyilvántartó és 
Adatszolgáltató 

Osztály 
osztályvezető 

Hazai 
Anyakönyvi 
Osztály 1. 

osztályvezető 

Névváltoztatási 
és Anyakönyvi 

Osztály 
osztályvezető 

Titkársági és 
Koordinációs 

Osztály 
osztályvezető 

Honosítottak és 
Határon Túliak 
Okmányügyi 

Osztálya 
osztályvezető 

Honosítási és 
Állampolgárság 

Megállapítási 
Osztály 

osztályvezető 

file:///D:/Ugyrend/2019/Atnezett/apf@bfkh.gov.hu
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II.  Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Egyszerűsített Honosítási Osztály által ellátott feladatok: 

5.1. Ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban a Kormányhivatal hatáskörébe utalt 
egyszerűsített honosítási feladatokat, előkészíti a köztársasági elnök és az állampolgársági 
ügyekért felelős miniszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket. 

5.2. Összeállítja a honosítási és visszahonosítási kérelmekről a köztársasági elnöknek szóló 
előterjesztések tervezetét. 

5.3. Megvizsgálja a honosítási, visszahonosítási és az ezekhez kapcsolódó névmódosítási kérelmek 
törvényi feltételeinek fennállását. 

5.4. Elkészíti a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó névmódosítási okiratok, valamint elutasító 
határozatok tervezetét. 

5.5. Együttműködik a feladatai ellátásában érintett társszervekkel, különösen a területi 
államigazgatási hivatalokkal, az önkormányzatok polgármesteri hivatalaival, az okmányirodákkal, 
a gyámhivatalokkal, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokkal és a Rendőrség illetékes 
szervezeti egységével. 

5.6. Szakmai tájékoztatást, segítséget nyújt az állampolgársági eljárásokban közreműködő 
társszerveknek, anyakönyvvezetőknek és konzuli tisztviselőknek. 

5.7. Nyilvántartja és őrzi az osztályon keletkezett állampolgársági ügyek iratanyagát, végzi a 
kezelésükkel összefüggő adminisztrációs tevékenységet. 

5.8. A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a perképviseleti feladatokat. 

6. Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban a Kormányhivatal hatáskörébe utalt 
állampolgárság megállapítással, állampolgársági bizonyítvány kiadásával, a magyar 
állampolgárság nyilatkozattal történő megszerzésével, valamint a magyar állampolgárságról 
történő lemondással kapcsolatos feladatokat. 

6.2. Előkészíti a köztársasági elnök és az állampolgársági ügyekért felelős miniszter feladatkörébe 
tartozó állampolgársági döntéseket. 

6.3. Együttműködik a feladatai ellátásában érintett társszervekkel, különösen a területi 
államigazgatási hivatalokkal, az önkormányzatok polgármesteri hivatalaival, az okmányirodákkal, 
a gyámhivatalokkal, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokkal és a Rendőrség illetékes 
szervezeti egységével. 

6.4. Szakmai tájékoztatást, segítséget nyújt az állampolgársági eljárásokban közreműködő 
társszerveknek, anyakönyvvezetőknek és konzuli tisztviselőknek. 

6.5. Nyilvántartja és őrzi az állampolgársági ügyek iratanyagát, végzi a kezelésükkel összefüggő 
adminisztrációs tevékenységet. 

6.6. A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a perképviseleti feladatokat. 
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7. Hazai Anyakönyvi Osztály 1-2. által ellátott közös feladatok: 

7.1. Ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvény és a végrehajtási rendeletében szabályozott 
eljárások alapján a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek, és – a 
jogszabályban meghatározott esetekben – a nem magyar állampolgárok anyakönyvi 
eseményeinek anyakönyvezésével kapcsolatos feladatokat. 

7.2. Teljesítik az adatoknak az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe (a továbbiakban: EAK Rendszer) 
történő bejegyzését, azok módosítását és ezekről a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
adatszolgáltatást végeznek. 

7.3. Jogszabályokban meghatározott esetekben törlik az anyakönyvből a hazai anyakönyvi 
bejegyzést. 

7.4. A hazai anyakönyvezést követően nyilvántartó anyakönyvvezetőként az anyakönyvi 
eseményekhez kapcsolódó anyakönyvi adatváltozásokat és adatjavításokat átvezetik az EAK 
Rendszeren és a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson. 

7.5. Ha nem állapítható meg, hogy az anyakönyvi esemény bekövetkezésének időpontjában melyik 
anyakönyvvezető lett volna az illetékes, vagy az eredetileg vezetett anyakönyvek külföldön 
vannak, anyakönyvezik a magyar állampolgár születését, házasságát, bejegyzett élettársi 
kapcsolatának létesítését és halálesetét. 

7.6. Elkészítik és kiadmányozzák a hazai anyakönyvezési ügyekben a határozatok és végzések 
tervezetét. 

7.7. A jogszabályban meghatározottak szerint ügyfél kérelmére vagy belföldi jogsegély keretében a 
hazai anyakönyvi bejegyzésekről anyakönyvi kivonatot és az egyéb anyakönyvi okiratokat 
állítanak ki. 

7.8. Végzik az EAK rendszer használatához szükséges hozzáférési jogosultságok igénylésével és 
kezelésével kapcsolatos tevékenységeket, valamint gondoskodnak az anyakönyvi kivonatok, a 
biztonsági íróeszközök és nyomtató patronok az EAK rendszeren keresztül történő 
megrendeléséről. 

7.9. Szakmai tájékoztatást, segítséget nyújtanak a hazai anyakönyvezési eljárásokban közreműködő 
hatóságoknak, együttműködnek és kapcsolatot tartanak a feladataikat képező ügykörökben 
közreműködő társszervekkel és egyéb hatóságokkal. 

7.10. Hazai anyakönyvezési ügyekben személyes ügyfélszolgálatot működtetnek. 

7.11. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően őrzik a hazai anyakönyveket és a névmutatókat, 
valamint az anyakönyvi munkához szükséges eszközöket; anyakönyvi alapiratokat, anyakönyvi 
körbélyegzőket. 

7.12. Közreműködnek a jogszabálytervezetek véleményezésében és egyéb, a szakterülethez 
tartozó tájékoztatók elkészítésében. 

7.13. A hatáskörükbe tartozó ügyekben a perképviseleti feladatokat átadják a Perképviseleti 
Osztálynak. 
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8. Hazai Anyakönyvi Osztály 1. által ellátott feladatok: 

8.1. Anyakönyvezi az egyszerűsített honosítással, visszahonosítással magyar állampolgárságot 
szerzett személyek külföldön történt születését, házasságkötését, bejegyzett élettársi kapcsolatát 
és halálesetét. 

8.2. A jogszabályokban foglaltak alapján nyilvántartó hazai anyakönyvi hatóságként őrzi és 
nyilvántartja a 2016. április 1. napját követően megyei kormányhivatalok, mint hazai 
anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervek által lezárt és megküldött hazai anyakönyvi 
ügyekben az alapiratokat. 

8.3. Ellátja az irattározási feladatokat a Hazai Anyakönyvi Osztály 1. és 2. vonatkozásában, továbbá a 
megyei kormányhivatalok és a külképviseletek által megküldött alapiratok tekintetében 

9. Hazai Anyakönyvi Osztály 2. által ellátott feladatok: 

9.1.  Anyakönyvezi: 

9.1.1. A születésétől fogva magyar állampolgárok, valamint a klasszikus (azaz nem egyszerűsített) 
honosítással, visszahonosítással és nyilatkozattal magyar állampolgárságot szerzett személyek 
külföldön történt anyakönyvi eseményeit, születését, házasságkötését, bejegyzett élettársi 
kapcsolatát és halálesetét. 

9.1.2. A Magyarországon lakó hontalan személyek külföldön történt anyakönyvi eseményeit. 

9.1.3. A magyar állampolgár által örökbe fogadott nem magyar állampolgár külföldön történt 
születését. 

9.1.4. A halálesetét annak a külföldön vagy ismeretlen helyen született nem magyar állampolgárnak, 
akit magyar bíróság nyilvánított holtnak. 

9.1.5. A magyar állampolgár halálesetét, ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, és az érintett 
születési helye külföldön van vagy ismeretlen, továbbá ha a halál tényének bírói megállapítása 
esetén a bíróság döntése szerint a haláleset helye külföldön van. 

9.2. Teljesíti a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vételt és kiállítja a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, amennyiben a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő magyar 
állampolgár a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kéri  a nyilvántartásba 
vételét. 

9.3. A jogszabályokban foglaltak alapján nyilvántartó hazai anyakönyvi hatóságként őrzi és 
nyilvántartja a 2017. október 1. napját követően a külképviseletek, mint hazai anyakönyvezés 
végzésére kijelölt anyakönyvi szervek által lezárt és megküldött hazai anyakönyvi ügyekben az 
alapiratokat. 

9.4. Ellátja a külképviseletek által végzett anyakönyvezésekhez kapcsolódó, személyiadat- és 
lakcímnyilvántartást érintő nyilvántartásba vételi, illetve adatváltozás átvezetési feladatokat. 

10. Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály által ellátott feladatok: 

10.1. Ellátja a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatszolgáltatásokat a hazai 
anyakönyvezési adatok tekintetében. 

10.2. Együttműködik és kapcsolatot tart a feladatait képező ügykörökben az Állampolgársági és 
Anyakönyvi Főosztály osztályainak vezetőivel, kormánytisztviselőivel, a közreműködő 
társszervekkel, valamint más hatóságokkal. 

10.3. Ellátja az Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály osztályainak telefonos ügyfélfogadásával 
kapcsolatos feladatait és az ügyfelek tájékoztatását. 

10.4.  Részt vesz a társosztályok iratkezelési feladatainak végrehajtásában.  
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11. Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya által ellátott feladatok: 

11.1. Ellátja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány, továbbá a személyazonosító 
igazolvány kiadással és nyilvántartással összefüggő igazgatási eljárási folyamatokkal kapcsolatos 
tevékenységet, kapcsolatot tart a nyilvántartás szerveivel. 

11.2. Szakmai segítségnyújtással közreműködik a népességnyilvántartás helyi és területi szervei 
feladatainak végrehajtásában. 

11.3. Feladatkörében eljárva együttműködik az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, az 
anyakönyvi szervekkel és a konzulátusokkal. 

11.4. Személyi azonosítót képez, illetve dönt a személyi azonosító módosításáról. 

11.5. Útlevél eljárással összefüggésben ellátja a Magyarország területén élő magyar állampolgárok 
nyilvántartásba vételét. 

11.6. Az illetékes idegenrendészeti szerv értesítése alapján ellátja a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező polgárok nyilvántartásba vételét és részükre lakcímigazolvány kiállítását, 
illetve átvezeti a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a külföldön bekövetkezett 
elhalálozásukra vonatkozó adatokat, valamint a cím- és névváltozásaik adatait. 

11.7. Ellátja a bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott polgárok a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból való törlését. 

11.8. Végzi a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartott adatainak helyesbítését, 
módosítását, lakcímigazolványának cseréjét, illetve pótlását. 

11.9. Hivatalból kiállítja honosított, visszahonosított polgár részére a személyazonosító igazolványt, 
illetve a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

11.10. Végzi a honosított, visszahonosított külföldön élő polgárok nyilvántartásba vételét és 
lakcímigazolvánnyal történő ellátását. 

11.11. Közreműködik a tevékenységét támogató információs rendszerek kialakításában, 
fejlesztésében. 

11.12. Közreműködik a jogszabálytervezetek véleményezésében, egyéb hatósági feladatok 
ellátásában. 

12. Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály által ellátott feladatok: 

12.1. Névváltoztatási ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, illetve döntést hoz a 
hatáskörébe utalt születési és házassági névváltoztatási kérelmek ügyében.. 

12.2.  A névváltoztatás engedélyezése esetén teljesíti az adatváltozás átvezetését az Elektronikus 
Anyakönyvi Rendszerben, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban. 

12.3. A jogszabályi előírásoknak megfelelően értesítési kötelezettségeit teljesíti névváltoztatási, 
valamint a nem változtatási és az ennek következtében szükséges utónév módosítási ügyekben. 

12.4. Jelzéssel él az ügyköreibe tartozó témákban új jogszabály alkotására, meglévő módosítására, 
felkérésre véleményezi a jogszabálytervezeteket. 

12.5. Más hatóság, szervek megkeresésére tájékoztatást nyújt egyedi névváltoztatási ügyekben. 

12.6. 2015. április 1-jét követően lezárult névváltoztatási ügy iratanyagát három évig őrzi. 

12.7. Betekintést engedélyez az őrizetében lévő névváltoztatási alapiratokba, illetve abból 
kérelemre másolatot állít ki. 

12.8. Jogszabályban meghatározott esetben anyakönyvi kivonatot állít ki. 

12.9. Névváltoztatási okiratmásolatot állít ki az őrzésében lévő névváltoztatási iratokból. 
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12.10. Szakmai tájékoztatást, segítséget nyújt a feladatkörébe tartozó ügyekben az eljárásban 
közreműködő hatóságoknak, együttműködik és kapcsolatot tart a feladatait képező ügykörökben 
közreműködő társszervekkel és egyéb hatóságokkal, szervekkel. 

12.11. A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a perképviseleti feladatokat. 

13. Titkársági és Koordinációs Osztály által ellátott feladatok: 

13.1. Ellátja az Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály titkársági feladatait, ennek körében a 
honosítási ügyekben készült előterjesztések összekészítését, postázását, a főosztály belső postai 
küldeményeinek kiküldését, szabadság nyilvántartást, a távollét jelentést, irodaszer és bútor 
igénylést, az ügyfelek, más hatóságok telefonon történő tájékoztatását. 

13.2. A főosztálynak címzett adatszolgáltatásokat, megkereséseket, véleményezéseket az érintett 
osztályok bevonásával teljesíti, előkészíti a főosztály által jogszabály-alkotásra, jogszabály-
módosításra a felügyeleti szervek, illetőleg a Kormányhivatal vezetésének címzett javaslatokat. 

13.3. Közreműködik a főosztály tevékenységét érintő belső szabályzatok kidolgozásában. 

13.4. Koordinálja a több osztályt érintő feladatok tekintetében az egyes osztályok közötti 
feladatmegosztást. 

13.5. Havi statisztikát vezet a főosztály feladatkörébe tartozó tevékenységekről. 

13.6. Előkészíti a főosztályt érintő célfeladatokkal, személyügyi változásokkal kapcsolatos 
javaslatokat. 

13.7.  Ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban a Kormányhivatal hatáskörébe 
utalt hagyományos honosítási feladatokat, előkészíti a köztársasági elnök és az állampolgársági 
ügyekért felelős miniszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket. 

13.8. Összeállítja a hagyományos honosítási kérelmekről a köztársasági elnöknek szóló 
előterjesztések tervezetét. 

13.9. Megvizsgálja a hagyományos honosítási és az ezekhez kapcsolódó névmódosítási kérelmek 
törvényi feltételeinek fennállását. 

13.10. Elkészíti a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó névmódosítási okiratok, valamint elutasító 
határozatok tervezetét. 

13.11. Együttműködik a feladatai ellátásában érintett társszervekkel, különösen a területi 
államigazgatási hivatalokkal, az önkormányzatok polgármesteri hivatalaival, az okmányirodákkal, 
a gyámhivatalokkal, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokkal és a rendőrség illetékes 
szervezeti egységével. 

13.12. Szakmai tájékoztatást, segítséget nyújt az állampolgársági eljárásban közreműködő 
társszerveknek, anyakönyvvezetőknek és konzuli tisztviselőknek. 

13.13. Nyilvántartja és őrzi az osztályon keletkezett állampolgársági ügyek iratanyagát, végzi a 
kezelésükkel összefüggő adminisztrációs tevékenységet. 

13.14. A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a perképviseleti feladatokat. 
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III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

14. A Főosztály vezetőjének feladatai: 

14.1. A főosztályvezető irányítja közvetlenül az osztályvezetők munkáját.  

14.2. A Főosztály vezetőjének feladatai az Ügyrend általános szabályaiban leírtakon túl: 

14.2.1. Képviseli a Főosztályt, illetve az osztályvezetőknek (kivételesen más foglalkoztatottaknak) 
eseti megbízást adhat a képviselet ellátására. 

14.2.2. Jogszabályok és az SZMSZ keretei között gondoskodik – a szervezeti egységek vezetőinek 
közreműködésével – a Főosztály éves munkatervének és ellenőrzési tervének elkészítéséről, 
ellenőrzi azok végrehajtását. 

14.2.3. A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért. 

14.2.4. Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti döntések meghozatalára. 

14.2.5. Dönt – illetve a Kormányhivatal vezetői felé javaslatot készít elő – az egyes belső szervezeti 
egységek feladatkörébe nem utalt főosztályi ügyekben. 

14.2.6. A Főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben jogszabály-alkotásra, jogszabály-módosításra 
tehet javaslatot a felügyeleti szervek, illetőleg a Kormányhivatal vezetése felé. 

14.2.7. Részt vesz a szakmai irányító szervek által a szakmai irányítás operatív eszközeként 
összehívott, a szakmai munka ellátásához kapcsolódó szakmai értekezleteken és szakmai 
tájékoztatókon. 

14.2.8. Felelős a munkarend, a munkafegyelem betartásáért. 

14.2.9. Gondoskodik a folyamatos és magas szintű belső és külső normatív szabályzatok 
megismeréséről, illetve a feladat ellátást meghatározó jogszabályok elsajátításáról. 

14.2.10. Rendszeresen tájékoztatja a kormánymegbízottat a Főosztály munkájáról a 
főosztályvezetői értekezleten, illetve a kormánymegbízott által meghatározott rendben, de 
legalább évente írásban tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a szakmai munka 
ellátásáról.  

14.2.11. A hatáskörbe tartozó kiosztott feladatokról és annak végrehajtásának módjáról, 
valamint a Főosztályt érintő rendkívüli eseményekről soron kívül tájékoztatja a Főosztály 
foglalkoztatottait. 

15. Az osztályvezetők feladatai az általuk vezetett szervezeti egység vonatkozásában az 
Ügyrend általános szabályaiban leírtakon túl: 

15.1. A jogszabályokban, normatív utasításokban és a Kormányhivatal vagy a Főosztály vezetői 
által meghatározottak szerint beszámolót, jelentést készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat 
közölnek. 

15.2. Ellátják az osztályukra vonatkozó normatív utasításban – különösen az SZMSZ-ben és jelen 
Ügyrendben –, valamint a vezető által meghatározott feladatokat. 

15.3. Kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét a Főosztály vezetői felé. 

15.4. Közreműködnek a Főosztály éves munka- és ellenőrzési tervének elkészítésében, irányítják, 
majd ellenőrzik annak szervezeti egységükre vonatkozó végrehajtását. 

15.5. Részt vesznek a szakmai irányítók által a szakmai irányítás operatív eszközeként összehívott, 
a szakmai munka ellátásához kapcsolódó szakmai értekezleteken és szakmai tájékoztatókon. 
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15.6. Képviselik a szervezeti egységüket, a szervezeti egységük foglalkoztatottjainak eseti 
megbízást adhatnak a képviselet ellátására. 

15.7. Szakmai feladatkörükbe tartozó kérdésekben a jogszabály-alkotásra, illetve jogszabály-
módosításra javaslatot tesznek a főosztályvezetőnek. 

15.8. Szakmai feladatkörükben eljárva együttműködnek és kapcsolatot tartanak a feladatukat 
képező ügykörökben közreműködő társszervekkel és egyéb hatóságokkal; soron kívül fogadják az 
országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket. 

16. Az Egyszerűsített Honosítási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő 

a) Állampolgársági és honosítási feladatok, 

b)  Hatósági feladatok; 

c) Titkársági feladatok; 

d) Titkársági és igazgatási feladatok; 

e) Ügyviteli feladatok. 

17. Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály 

17.1. Kormánytisztviselő 

a) Állampolgársági és honosítási feladatok, 

b) Hatósági feladatok; 

c) Titkársági feladatok; 

d) Titkársági és igazgatási feladatok; 

e) Ügyviteli feladatok. 

18. Hazai Anyakönyvi Osztály 1.  

18.1. Kormánytisztviselő 

a) Anyakönyvi feladatok, 

b) Titkársági, igazgatási és ügyviteli feladatok; 

c) Ügyviteli feladatok. 

19. Hazai Anyakönyvi Osztály 2. 

19. 1. Kormánytisztviselő 

a) Anyakönyvi feladatok, 

b) Titkársági, igazgatási és ügyviteli feladatok; 

c) Ügyviteli feladatok; 

d) Személyiadat-lakcímnyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok. 

20. Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály 

20.1. Kormánytisztviselő 

a) Anyakönyvi és ügyviteli feladatok; 

b) Ügyviteli feladatok. 
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21. Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya 

21.1. Kormánytisztviselő:  

a) Nyilvántartási és adatkezelési feladatok 

b) Ügyviteli feladatok 

22. Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály 

22.1. Kormánytisztviselő: 

a) Névváltoztatási és anyakönyvi feladatok; 

a) Anyakönyvi feladatok; 

b) Ügyviteli feladatok; 

c) Titkársági feladatok. 

23. Titkársági és Koordinációs Osztály 

23.1.  Kormánytisztviselő:  

a) Állampolgársági és honosítási feladatok; 

b) Hatósági feladatok, 

c) Titkársági feladatok, 

d) Ügyviteli feladatok. 

IV. Fejezet 

Működési rend 

24. Helyettesítés 

23.1. A főosztályvezetőt az általa kijelölt osztályvezetők helyettesítik, akik a főosztályvezető által 
meghatározott feladatok tekintetében minden osztály munkáját irányíthatják, minden 
foglalkoztatott számára utasításokat adhatnak. 

23.2. Az osztályvezető a főosztályvezető által meghatározottan helyettesként eljár az ügyrendben 
meghatározott feladatkörökben, részt vesz a főosztályvezetői értekezleten, eljár továbbá a 
főosztályvezető általános felelősségének fenntartásával a főosztályvezető által meghatározott 
esetekben. Gondoskodik a főosztályvezető által meghatározott feladatok végrehajtásának 
folyamatos ellenőrzéséről, a kiadott feladatokkal kapcsolatos munkarend megszervezéséről. 

23.3. A helyettesítés vonatkozik a pénzügyi teljesítéssel összefüggő jelentések, számlák, 
utalványok, kiküldetési rendelvények igazolására. 

23.4. A Hazai Anyakönyvi Osztály 1-et vezető osztályvezetőt a Hazai Anyakönyvi Osztály 2. 
osztályvezetője helyettesíti és viszont. 

23.5. Az Egyszerűsített Honosítási Osztályt vezető osztályvezető az Egyszerűsített Honosítási 
Osztály foglalkoztatottai közül, a Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály vezetője a 
Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály foglalkoztatottai közül, a Névváltoztatási és 
Anyakönyvi Osztály vezetője a Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály foglalkoztatottai közül, a 
Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály vezetője a Hazai Anyakönyvi 
Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály foglalkoztatottai közül, a Honosítottak és Határon Túliak 
Okmányügyi Osztálya vezetője a Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya 
foglalkoztatottai közül jelöli ki akadályoztatása vagy távolléte esetére írásban (és csak kivételesen 
email-ben, telefonon vagy szóban) – a helyettesítőjét. 

23.6. Az ügyintézők egymást helyettesítik a főosztályvezető által meghatározott módon. 
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25. Az ügyfélfogadás 

 Hazai Anyakönyvi Osztály 1 Hazai Anyakönyvi Osztály 2., Hazai 
Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály 

Hétfő: - 
Kedd: 8.30-12.00 
Szerda:  
Csütörtök: - 
Péntek: - 

26. Külső, Belső kapcsolattartás rendje 

26.1. A Főosztályon belüli kapcsolattartás: 

26.1.1. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes 
vezető egyetértését a helyettesítését végző személy közreműködésével telefonon vagy e-mail 
útján be kell szerezni; továbbá ennek megtörténtét vagy a kapcsolatfelvétel ismételt 
sikertelenségét, illetve az egyéb körülményeket az ügyiraton dátummal és aláírással feltüntetve 
szerepeltetni kell.  

26.1.2. A Főosztály foglalkoztatottai a feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő 
ügyekben a közvetlen felettes vezetőt folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni; 

26.1.3. A Főosztály vezetője a feladatkörének ellátásával kapcsolatban a Főosztály bármely 
foglalkoztatottjának közvetlenül adhat utasítást, amelyről a dolgozó haladéktalanul köteles 
beszámolni a közvetlen vezetőjének; 

26.1.4. A belső szervezeti egység (osztály) vezetője az irányítása alá nem tartozó osztály 
foglalkoztatottja részére utasítást közvetlenül nem adhat. 

26.2. A Főosztályon kívüli kapcsolattartás: 

26.2.1. Az ügyintézők a Főosztály feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan közvetlen és rendszeres 
kapcsolatban állnak kerületi/járási hivatalokkal, külképviseletekkel, települési önkormányzatok 
foglalkoztatottjaival, valamint más közigazgatási szervek, társhatóságok foglalkoztatottjaival,  

26.2.2. A Főosztály feladatköreiből következően az egyes szervezeti egységek a feladatkörükben 
érintett közigazgatási hatóságokkal, szakmai irányítókkal rendszeres kapcsolatot tartanak. 

27. Értekezletek 

27.1. A főosztályvezető a feladatellátásához szükséges gyakorisággal szakmai értekezletet tart a 
szervezeti egységek vezetőinek részvételével, a Főosztály és szervezeti egységei körében 
felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok 
megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása céljából. 

27.2. A Főosztály egyes osztályait vezető osztályvezetők a feladatellátásukhoz szükséges 
gyakorisággal, de legalább havonta szakmai értekezletet tartanak az általuk irányított szervezeti 
egység foglalkoztatottainak részvételével, a felmerült fontosabb feladatok megoldásához 
szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egység 
munkájának irányítása céljából. 
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26. Ellenőrzés 

26.1. A Főosztály feladatainak végrehajtását, az ügyintézés szabályszerűségét a főosztályvezető, 
és az osztályvezetők rendszeresen, illetőleg eseti jelleggel kötelesek ellenőrizni. 

26.2. A vezetői ellenőrzés magában foglalja a Főosztály valamennyi foglalkoztatottjának 
ellenőrzését. Az osztályvezető az általa vezetett osztály munkavégzését ellenőrzi. 

26.3. Az osztályvezetők kötelesek soron kívül tájékoztatni a főosztályvezetőt a közérdeklődésre 
számot tartó ügyekről, az esetleges munkatorlódásról, a szükséges vezetői intézkedés 
megtétele céljából. A munkafolyamatok ellenőrzése részeként a főosztályvezető – 
osztályvezetői útján, illetve közvetlen utasítása alapján – egyedi esetben is írásos jelentést 
kérhet. 
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BUDAPEST FŐVÁROSKORMÁNYHIVATALA ORSZÁGOS KÖZÚTI ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGI 
FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály 

Levelezési cím: 1387 Budapest; Pf. 1007 

A főosztályvezető irodájának címe: 1138 Budapest, Váci út 188. 

E-mail: kozlekedesifoo@bfkh.gov.hu 

Hivatali kapu: BFKHKOZLEK KRID: 645240704 

 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyein is végzi (a Kikötői Osztály nem önálló 
szervezeti egységei) 

8600 Siófok, Krúdy sétány 2. (Hajózási Hatósági Szolgálati és Ellenőrzési Pont) 

2900 Komárom, Szent István tér 3. (Hajózási Hatósági Szolgálati és Ellenőrzési Pont) 

7700 Mohács, Indóház u. 2. (Hajózási Hatósági Szolgálati és Ellenőrzési Pont) 

6728 Szeged, Lechner tér 14. (Hajózási Hatósági Szolgálati és Ellenőrzési Pont) 

3910 Tokaj, Benedek Pál u. 29. (Hajózási Hatósági Szolgálati és Ellenőrzési Pont) 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály feladatait országos illetékességgel látja el. 
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4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. A Közlekedési Főosztály osztályainak általános feladatai: 

5.1. Feltöltés céljából a Kormányhivatal sajtó szakterületének megküldi a hirdetményeket a 
Kormányhivatal honlapjára és a központi elektronikus szolgáltató rendszerre, továbbá felelősséget 
vállal ezek szakmai tartalmáért és naprakészségükért. 

5.2. Saját területére vonatkozó statisztikák, nyilvántartások vezetése és továbbítása. 

5.3. Kapcsolattartás a bel- és külföldi társhatóságok szakmai egységeivel mind közvetlen, mind pedig 
közvetett módon. 

5.4. Foglalkoztatottai részt vesznek a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken, a rendszeres és 
pontos információáramlást két irányba biztosító belső értekezleteken. 

Kikötői Osztály 
osztályvezető 

Hajóüzem Biztonsági és 
Regiszteri Osztály 

osztályvezető 

Hajózási Engedélyezési 
és Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető 

Közlekedés Hatósági 
Osztály 

osztályvezető 

Főosztályvezető 

Gyorsforgalmi Útügyi 
Osztály 

osztályvezető 

Hídügyi Osztály 
osztályvezető 

Hajózási Hatósági 
Szolgálati és Ellenőrzési 

Pontok  
(Siófok, Mohács, 

Komárom, Szeged, Tokaj) 
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5.5. Megfelel a minőségirányítással kapcsolatos célkitűzéseknek, határidőknek, a munkaminőség 
javításának és ismeretfejlesztésnek. 

5.6. Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi és területi államigazgatási szervekkel. 

5.7. Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt, kezelt adatokról. 

 

6. Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály 

6.1. Általános feladatok 

6.1.1. Az osztály hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a hajózási hatósági 
feladatokat az úszólétesítmények nyilvántartásával, üzemképességük megállapításával és 
tanúsításával kapcsolatban, a főosztály más szervezeti egységei eljárásait szakvéleménnyel, tényállás 
tisztázásában való közreműködéssel támogatja. 

6.2. Az osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

6.2.1. Hajózási hatósági feladatai körében: 

6.2.1.1. Végzi az úszólétesítmények üzembe helyezés előtti vizsgálatát és az üzemképességet igazoló 
okmányok kiadását, valamint az idegen lobogójú hajók üzemképességi vizsgálatát és a hajóokmányok 
kiadását. 

6.2.1.2. Végzi az úszó létesítmények időszakos és önkéntes üzemképességi vizsgálatait, beleértve a 
vízből kiemelt, partra vont állapotában elvégzett vizsgálatokat – a kizárólag edzésre és versenyzésre 
szolgáló, okmányuk szerint ilyenként megjelölt vitorlás kishajók kivételével. 

6.2.1.3. Elrendeli az úszólétesítmények rendkívüli szemléit, végzi az üzem közbeni, továbbá hajózásra 
alkalmasságuk, biztonságuk, élet- és munkakörülményeik ellenőrzését. 

6.2.1.4. Lefolytatja a lajstromozási eljárásokat, végzi lajstromozást tanúsító hajóokmányok kiadását, 
kiadja az ideiglenes engedélyt a nyilvántartásba nem vett hajók közlekedéséhez. 

6.2.1.5. Kiadja és nyilvántartja az Egységes Európai Hajóazonosító számot (ENI), a szakrendszerben 
rögzíti és a lajstromban nyilvántartja az európai hajóadatbázishoz szükséges adatokat (European Hull 
Database) és a kedvtelési vízi járművek gyártói szabvány szerinti építői kódját. 

6.2.1.6. Ellátja a szállítótartályok műszaki felügyeletét, végzi a típusjóváhagyását, üzembe helyezését 
és időszakos vizsgálatait, érvényesíti a CSC biztonsági adattáblát, valamint jóváhagyja a gyártó- és 
javítóüzemeket, próbaállomásokat és vizsgáló berendezéseket. 

6.2.1.7. Végzi a belvízi és tengeri hajók köbözését, beleértve a terhelhetőség megállapítását és a 
köbözési bizonyítvány kiadását. 

6.2.1.8. Végzi az úszólétesítménybe épített belsőégésű motor környezetvédelmi normáknak 
(emisszió- és káros anyag kibocsátás) való megfelelősége köztes és egyedi vizsgálatát és hatósági 
ellenőrzését. 

6.2.1.9. Végzi hajókba beépített felszerelések típusjóváhagyását, a kiadott típusjóváhagyásokról, vagy 
a jóváhagyás megtagadásáról, visszavonásáról, az esetleges felmentésekről adatot szolgáltat. 

6.2.1.10. Ellátja az úszólétesítmény építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatát és jóváhagyását, 
építés közbeni ellenőrzését, végzi az úszólétesítmények és berendezéseik típusjóváhagyását, 
engedélyezi a mérsékelt tömegű, különleges horgonyokat. 

6.2.1.11. Végzi a veszélyes áru szállítására, tárolására szolgáló hajók és úszóművek üzembe 
helyezési és időszakos alkalmassági vizsgálatát, továbbá a jóváhagyási bizonyítvány kiadását. 
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6.2.1.12. Végzi a hajóradar és ECDIS (Elektronikus Térkép Megjelenítő Rendszer) berendezések 
üzembe helyezés előtti és időszakos, valamint típusvizsgálatait, továbbá a hajótájolót helyettesítő 
berendezéseik elfogadását. 

6.2.1.13. Engedélyezi az okmánnyal nem rendelkező úszólétesítmények különleges szállítását, a 
nyilvántartásba vett úszó létesítmény okmányban meghatározottól eltérő célú vagy az előírtnál kisebb 
létszámú vagy eltérő képesítésű személyzettel történő ideiglenes üzemeltetését. 

6.2.1.14. Meghatározza a csónak és a kishajó – a használati célnak megfelelő, egyéb 
rendelkezésektől eltérő – felszerelését. 

6.2.1.15. Lefolytatja az 1974. évi „Életbiztonság a tengeren” tárgyú Nemzetközi Egyezmény és az 
ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyv szerinti szemléket, kiadja a biztonsági bizonyítványokat és 
okmányokat a tengeri hajókra. 

6.2.1.16. Lebonyolítja a Nemzetközi Merülésvonal Egyezményben előírt szemlét és kiállítja a tengeri 
hajókra vonatkozó merülésvonal bizonyítványt. 

6.2.1.17. Kiadja és hitelesíti a tengeri nagyhajók hajónaplóját, személyzeti jegyzékét. 

6.2.1.18. Végzi a hajók tájolójának kompenzálását és ennek igazolását. 

6.2.1.19. Eseti megbízást ad ki a felhatalmazással rendelkező osztályozó társaság részére a tengeri 
nagyhajó szemléjének elvégzésére. 

6.2.1.20. Lefolytatja a hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi egyezményben 
és az ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyvben előírt szemléket, ellenőrzéseket, vizsgálatokat és kiadja 
az előírt bizonyítványokat a tengeri hajókra. 

6.2.1.21. Közreműködik felkérés esetén a vízi közlekedési balesetek vizsgálatában. 

6.2.1.22. A folyami révek, kompok fenntartási, felújítási munkák szükségességéről és elvégzéséről 
műszaki igazolást állít ki, ellenőrzi a megvalósított munkák szakszerűségét. 

6.2.1.23. Közreműködik a hajóútban zátonyon fennakadt vagy elsüllyedt úszólétesítménnyel 
kapcsolatos hatósági intézkedések meghozatalában. 

6.2.1.24. Hitelesíti és kiadja a belvízi úszólétesítmények fáradt-olaj naplóját és a tengeri nagyhajók 
gép- és olajnaplóját, továbbá felszerelési jegyzékét. 

6.2.1.25. Kiadja, hitelesíti és nyilvántartja a belvízi úszólétesítmények hajónaplóját, és a kedvtelési 
célú tengeri hajók jachtnaplóját, személyzeti jegyzékét. 

6.2.1.26. Ellátja a magyar vízi úton külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági 
ellenőrzését. Végzi a magyar lobogójú tengeri hajók tengeri kikötő szerinti állam hatósága által 
folytatott ellenőrzésével kapcsolatos adatok nyilvántartását, továbbá a hajó feltartóztatása esetén az 
üzemképesség helyreállításának ellenőrzését. 

6.2.1.27. Ellátja az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásához kapcsolódó 
szakmai feladatokat. 

6.2.1.28. Megkeresés esetén belföldi jogsegélyt nyújt a hatáskörébe tartozó területeken. 

6.2.1.29. Kezeli a hazai és nemzetközi partnerhatóságok, szervezetek, ügyfelek adatcsere és 
adatszolgáltatási kérelmeit. 

6.2.1.30. Szervezi és működteti a belvízi vízi járművek műszaki szemléit végző szemlebizottságokat, 
kijelöli azok vezetőit. 

6.2.1.31. Ellenőrzi a megfelelőség biztosítása érdekében a kedvtelési célú vízi járművek és a 
tengerészeti felszerelések gyártói, forgalmazói tevékenységét, nem megfelelőség feltárása a termék 
forgalmazására vonatkozóan, amennyiben azt a feltárt hiányosságok indokolják, megteszi a korlátozó 
intézkedéseket. 
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6.2.1.32. Szervezi a kedvtelési célú vízi járművek csoportos, program szerinti üzemképességi 
szemlerendjét, kiadja az üzemképesség vizsgálatára vonatkozó dokumentumokat. 

6.2.1.33. Kérelemre pótolja, cseréli és nyilvántartja az úszólétesítmények okmányait, az 
üzemeltetésükhöz szükséges naplókat. 

6.2.1.34. A lobogó szerinti állammal szembeni követelmények érvényesülése érdekében a tengeri 
hajók okmányainak kiadásával, nyilvántartásával és a tengerhajózással összefüggésben hatékony 
minőségbiztosítási rendszert működtet. 

6.3. Az Osztály nemzetközi feladatai körében 

6.3.1. Erre irányuló meghatalmazás esetén részt vesz: 

a) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) és az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 
(EMSA), 

b) a Duna Bizottság,  

c) az ENSZ EGB,  

d) a Rajnai Hajózási Központi Bizottság (RHKB) 

munkájában, továbbá a munkabizottságok és a közlekedésért felelős minisztérium illetékes 
szakfőosztálya részére szakértői hátteret biztosít. 

6.4. Az Osztály egyedi funkcionális feladatai 

6.4.1. Ellátja az ügyfélfogadási feladatokat. 

6.4.2. Együttműködik az informatikai szakterülettel az egységes hajózási hatósági informatikai 
szakrendszer (HIR program), az iktatórendszer és egyéb programok, alkalmazások szakmailag 
megfelelő és biztonságos üzemeltetésében. 

6.4.3. Végzi a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben a hatósági díjbevételek beazonosítását, és 
számlázását. 

6.5. Az Osztály egyéb feladatai 

6.5.1. Elősegíti a HIR program fejlesztését és a tengeri hajók okmányai vonatkozásában 
meghatározott, nemzetközi szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer megfelelő működését. 

6.5.2. Szakterületét érintően elkészíti és aktualizálja a hajózási hatóság internetes megjelenését. 

6.5.3. Részt vesz a tervezői egyeztetéseken, szakvéleményt ad. 

6.5.4. Végzi a szemlebizottságok külső, felkért tagjainak szakmai felkészítését, ellenőrzi 
tevékenységüket. 

7. Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály 

7.1. Általános feladatok 

7.1.1. Az osztály hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a hajózási tevékenység 
engedélyezési és ellenőrzési, valamint szakhatósági feladatokat, a főosztály más osztályainak 
eljárásait szakvéleménnyel, tényállás tisztázásában való közreműködéssel támogatja. 

7.1.2. Az év minden napján a Duna teljes szakaszán az operatív hajózási hatósági feladatok ellátása 
érdekében készenléti szolgálatot működtet. 

7.2. Az osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

7.2.1. Hajózási hatósági feladatai körében: 
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7.2.1.1. Engedélyezi a víziközlekedés irányítására szolgáló jelzés létesítését, üzemeltetését, 
módosítását és megszüntetését, illetve – a hajóút kijelölésével, kitűzésével kapcsolatos jelzéseket 
kivéve – elrendeli annak kihelyezését. 

7.2.1.2. Engedélyezi a víziutat érintő munkavégzést. 

7.2.1.3. Hajózási bírságot szab ki. 

7.2.1.4. Felkérés esetén közreműködik a víziközlekedési balesetek vizsgálatában. 

7.2.1.5. Üzemeltetési engedélyt ad ki a víziközlekedési korlátozás alá eső vízterületekre, belső égésű 
motorral hajtott kishajók és csónakok használatára. 

7.2.1.6. Kiadja a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmányt. 

7.2.1.7. Engedélyezi a hajózási kísérletet. 

7.2.1.8. Engedélyezi a hajózási tevékenységet (hajózási engedély, vízi munka, rakodási, átrakási 
engedély, kabotázs, különleges szállítás), elrendeli a korlátozását. 

7.2.1.9. Kiadja és nyilvántartja, jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja a hajózási 
engedélyt. 

7.2.1.10. Felmentést ad a munkát végző úszólétesítmény jelzéseinek viselése alól. 

7.2.1.11. Engedélyezi a különleges szállítást és kijelöli annak vezetőjét. 

7.2.1.12. Rádió engedély esetén a hajó nemzetközi hívójeleinek kiadása és nyilvántartása. 

7.2.1.13. Végzi a víziközlekedés irányítására szolgáló jelzőállomások elhelyezésének 
engedélyezését, elrendelését. 

7.2.1.14. Engedélyezi a személyszállítást végző hajóval történő vontatás, tolás, illetve mellévett 
alakzatban történő továbbítást (közlekedést), a vízi sportpályák, hajóhidak létesítését, üzemben 
tartását, megszüntetését, valamint kijelölését. 

7.2.1.15. Jóváhagyja a Zsilip Üzemeltetési szabályzatot. 

7.2.1.16. Ellenőrzi a veszélyes áruszállítást és azzal kapcsolatos (ADN) bejelentéseket. 

7.2.1.17. Engedélyezi az áthaladási elsőbbséget élvező hajó kiegészítő jelzésének viselését, a 
víziúton búvártevékenység végzését. 

7.2.1.18. Meghozza a hajóútban zátonyon fennakadt vagy elsüllyedt úszólétesítménnyel kapcsolatos 
hatósági intézkedéseket. 

7.2.1.19. Meghozza a hajóútnak az úszólétesítményekkel való teljes vagy részleges elzárását 
eredményező víziközlekedési balesetből adódó vízi közlekedési intézkedéseket. 

7.2.1.20. A hajósoknak és tengerészeknek szóló hirdetményeket, tájékoztatókat ad ki, kivéve a víziút 
korlátozott jellemzői következtében szükséges átmeneti közlekedési rend, továbbá az egyes 
vízterületek közlekedési rendjének a Hajózási Szabályzatban nem érintett helyi szabályainak 
megállapításával kapcsolatos hirdetményeket. 

7.2.1.21. Engedélyezi a hajózás korlátozását okozó, víziúton tervezett rendezvény megtartását. 

7.2.1.22. Hitelesíti és kiadja a belvízi úszólétesítmények motornaplóját. 

7.2.1.23. Eljár a hajós és tengerész szolgálati könyvek kiállításával, vezetésével, hitelesítésével, 
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben. 

7.2.1.24. Eljár a hajós és tengerész szolgálati könyvekben rögzített szolgálati idők, a jogszabályban 
meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolásával és elfogadásával kapcsolatos kérelmek ügyében. 

7.2.1.25. Részt vesz a veszélyes áruk belvízi szállításával kapcsolatos és más egyéb hajózási 
képesítések ellenőrzésében. 
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7.2.1.26. A hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságát vizsgáló orvost 
nyilvántartásba veszi és az egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatában az orvosszakértőt 
kijelöli, 

7.2.1.27. Előírja a hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmassága soron kívüli 
vizsgálatát. 

7.2.1.28. Megkeresés esetén belföldi jogsegélyt nyújt a hatáskörébe tartozó területeken. 

7.2.1.29. Kezeli a hazai és nemzetközi partnerhatóságok, szervezetek, ügyfelek adatcsere és 
adatszolgáltatási kérelmeit. 

7.2.1.30. A tevékenységi engedélyezés terén személyes ügyfélfogadást biztosít. 

7.2.2. Szakhatósági feladatai körében közreműködik:  

7.2.2.1. A duzzasztással szabályozott víziúton, vízlépcsőnél a víziút osztálya szerinti méretű 
úszólétesítmények, azok tolt kötelékének áthaladását biztosító hajózsilip és a hozzá tartozó 
létesítmények terveinek, létesítésének és üzembe helyezésének engedélyezésére irányuló 
eljárásában. 

7.2.2.2. A hőtermelő létesítmény helyének, valamint a távhővezeték nyomvonalának, valamint 
biztonsági övezetének víziúttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra tervezett 
kijelölése esetén. 

7.2.2.3. A közlekedési balesetek vizsgálatában. 

7.2.2.4. A vízi rendezvények engedélyezési eljárásaiban. 

7.2.2.5. A hajóutat érintő vízterületen fürdőhely kijelölésében. 

7.2.2.6. A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi építésének és építésének, használatbavételének, fennmaradásának, 
átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első fokú 
engedélyezési eljárásában a bányák föld alatti létesítményei kivételével, ha vízi utat, vízi közlekedést 
érint az építmény. 

7.2.2.7. A hajóútban és a hajóút mentén olyan munka elvégzésének, olyan tárgy elhelyezésének 
engedélyezésében, amely a víziközlekedési tevékenységet befolyásolhatja. 

7.2.2.8. A híd, valamint víziutat keresztező szénhidrogén-vezeték engedélyezési eljárásában. 

7.2.2.9. A víziutat érintő objektum, vízi munka vízjogi engedélyezési eljárásában. 

7.2.2.10. A hajóút kitűzésének engedélyezési eljárásaiban. 

7.3. Az Osztály nemzetközi feladatai 

7.3.1. Erre irányuló meghatalmazás esetén részt vesz: 

a) a Duna Bizottság,  

b) az ENSZ EGB,  

c) a Rajnai Hajózási Központi Bizottság (RHKB),  

d) Határvízi Albizottságok (Szlovák, Horvát) munkájában, továbbá a munkabizottságok részére 
szakértői hátteret biztosít; 

7.4. Az Osztály egyedi funkcionális feladatai 

7.4.1. Ellátja az ügyfélfogadási feladatokat. 

7.4.2. Együttműködik az informatikai szakterülettel az egységes hajózási hatósági informatikai 
szakrendszer (HIR program) és egyéb programok, alkalmazások szakmailag megfelelő és 
biztonságos üzemeltetésében. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 23. számú melléklete 

8 

7.4.3. Végzi a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben a hatósági díjbevételek beazonosítását, 
számlázását. 

7.5. Az Osztály egyéb feladatai 

7.5.1. Elősegíti a HIR program fejlesztését. 

7.5.2. Szakterületét érintően elkészíti és aktualizálja a hajózási hatóság internetes megjelenését. 

7.5.3. Közreműködik a hajózási hatóság hirdetményei, tájékoztatói internetes közzétételében. 

7.5.4. Szakvéleményt ad. 

8. Kikötői Osztály 

8.1. Általános feladatok 

8.1.1. Az Osztály hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a hajózási hatósági 
feladatokat 

8.2. Az Osztály koordinációs feladatai 

8.2.1. Szervezi a siófoki, mohácsi, komáromi, szegedi és tokaji Hajózási Hatósági Szolgálati és 
Ellenőrzési Pontok helyi munkavégzését és biztosítja feladatellátásukhoz szükséges feltételeket. 

8.2.2. Hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyedi ügyekben együttműködik a kormányhivatalok 
közlekedéshatósági szervezeti egységeivel, valamint a közlekedési igazgatási hatóságokkal. 

8.3. Az Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

8.3.1. Hajózási hatósági feladatai körében: 

8.3.1.1. Engedélyezi – az országos közforgalmú kikötők vagy azokhoz kapcsolódó hajózási 
létesítmények, valamint – vám- és határkikötők kivételével – a közforgalmú és a saját használatú 
kikötők létesítését, fennmaradását, használatbavételét, üzemben tartását, átalakítását, rendeltetéstől 
eltérő használatát, valamint megszüntetését. 

8.3.1.2. Engedélyezi a komp- és révátkelések létesítését, fennmaradását, használatbavételét, 
üzemben tartását, átalakítását, rendeltetéstől eltérő használatát, valamint megszüntetését. 

8.3.1.3. Engedélyezi az úszóműves kikötők, úszóműállások, hajóhidak, vízisportpályák, 
veszteglőhelyek létesítését, használatbavételét, üzemben tartását, átalakítását, rendeltetéstől 
eltérő használatát, valamint megszüntetését. 

8.3.1.4. Ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási teendőket. 

8.3.1.5. Közreműködik, segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, 
valamint az érintettek jogainak biztosításában. 

8.3.1.6. Beszedi a feladatköréhez tartozó területek igazgatási szolgáltatási díjait és kiszabja az 
ellenőrzési bírságot. 

8.3.1.7. Engedélyezi a hajókiemelő berendezés létesítését, fennmaradását, átalakítását, használatba 
vételét, rendeltetéstől eltérő használatát, üzemben tartását és megszüntetését. 

8.3.1.8. Jóváhagyja a hatáskörébe tartozó kikötők kikötőrendjét és a hajózási létesítmények 
üzemeltetési szabályzatát. 

8.3.1.9. Ellátja a hatáskörébe tartozó hajózási létesítmények építésfelügyeletét. 

8.3.1.10. A Kormány által kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított ügyek vonatkozásában ellátja azokat 
a hatósági feladatokat, amelyeket a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítást tartalmazó 
kormányrendelet a hatáskörébe utal. 

8.3.1.11. Ellátja a feladataihoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési, adatszolgáltatási teendőket. 
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8.3.1.12. A folyami révek, kompok fenntartási, felújítási munkák szükségességéről és elvégzéséről 
igazolást állít ki, ellenőrzi a megvalósított munkák szakszerűségét. 

8.3.1.13. Megkeresés esetén belföldi jogsegélyt nyújt a hatáskörébe tartozó területeken. 

8.3.1.14. Feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli a hatáskörébe tartozó hajózási 
hatósági tevékenység során keletkezett adatokat. 

8.3.1.15. Kezeli a hazai és nemzetközi partnerhatóságok, szervezetek, ügyfelek adatcsere és 
adatszolgáltatási kérelmeit. 

8.3.1.16. Állást foglal a szakterülettel kapcsolatos egyedi ügyekben. 

8.3.2. Szakhatósági feladatai körében közreműködik:  

8.3.2.1. Érintettsége esetén a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú 
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban. 

8.3.2.2. Az ideiglenes határátkelőhely megnyitásakor, ha az – hatáskörébe tartozó – kikötőt vagy 
víziutat érint. 

8.3.2.3. A Kormány által kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított ügyekben a hatáskörébe utalt – a 
tevékenységi körét érintő – szakhatósági feladatok vonatkozásában. 

8.3.2.4. A vízi sportpályák engedélyezése kivételével a hajózási létesítménnyel kapcsolatos 
engedélyezési eljárásokban. 

8.3.2.5. A bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyekben, ha a bányahatósági 
eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint. 

8.3.2.6. A víziutat érintő objektum, vízi munka vízjogi engedélyezési eljárásában. 

8.3.2.7. A hőtermelő létesítmény helyének, valamint a távhővezeték nyomvonalának, valamint 
biztonsági övezetének víziúttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra tervezett 
kijelölése esetén. 

8.4. Az Osztály nemzetközi feladatai körében: 

8.4.1. Erre irányuló meghatalmazás esetén részt vesz: az ENSZ EGB, munkájában, továbbá a 
munkabizottságok részére szakértői hátteret biztosít. 

8.5. Az Osztály egyedi funkcionális feladatai 

8.5.1. Ellátja az ügyfélfogadási feladatokat. 

8.5.2. Együttműködik az informatikai szakterülettel az egységes hajózási hatósági informatikai 
szakrendszer (HIR program) és egyéb programok, alkalmazások szakmailag megfelelő és 
biztonságos üzemeltetésében. 

8.5.3. Ellenőrzi a kikötő és más hajózási létesítmények működtetésének személyi és tárgyi 
feltételeit. 

8.5.4. Végzi a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben a hatósági díjbevételek beazonosítását, 
számlázását. 

8.6. Az Osztály egyéb feladatai 

8.6.1. Elősegíti a HIR fejlesztését. 

8.6.2. Szakterületét érintően elkészíti és aktualizálja a hajózási hatóság internetes megjelenését. 

8.6.3. Részt vesz a tervezői egyeztetéseken, szakvéleményt ad. 

8.6.4. Hajózási hatósági szolgálati és ellenőrzési pontot működtet a Duna mentén Komáromban és 
Mohácson, a Tisza mentén Tokajban és Szegeden, valamint a Balaton térségében Siófokon, valamint 
a hajózási szezonban ügyfélablakot nyithat a kormánymegbízott által meghatározottak szerint. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 23. számú melléklete 

10 

9. Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

9.1. Általános feladatok 

9.1.1. Az osztály a hatáskörébe rendelt eljárásokat a hatályos ágazati jogszabályok és műszaki 
előírások által meghatározottak szerint, a közúti közlekedésbiztonsági alapelvek érvényre juttatásával 
folytatja le, illetve szakhatósági és egyéb tevékenységében ezen elvek szerint jár el.  

9.1.2. Feltöltés céljából a Kormányhivatal sajtó szakterületének megküldi a hirdetményeket, valamint 
a kiadmányozott útépítési és fogalomba helyezési engedélyeket, hogy azok felkerülhessenek az 
országosan kijelölt felületre és a Kormányhivatal honlapjára, valamint felel ezek szakmai tartalmáért 
és naprakészségéért. 

9.2. Az Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

9.2.1. Végzi az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak elvi építési engedélyezését. 

9.2.2. Engedélyezi az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak, azok tartozékai, valamint 
a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményeinek építését, forgalomba helyezését, 
fennmaradását, megszüntetését. 

9.2.3. Engedélyezi a gyorsforgalmi útra vonatkozó beruházáshoz kapcsolódó szintbeni csomópont 
létesítését, forgalomba helyezését és elbontását, ha a beruházással az alsóbbrendű út egyéb 
szakasza nem érintett. 

9.2.4. Elbírálja az általa kiadott engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítására és 
átruházására vonatkozó kérelmeket, és az általa kiadott jogerős építési engedélyben foglaltaktól, 
valamint az építési engedély mellékletét képező engedélyezési tervektől való eltérési kérelmeket. 

9.2.5. Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak és a közúti határátkelőhelyek 
közlekedési építményei építési engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő építése 
esetén bírságot szab ki, és lefolytatja a fennmaradási engedélyezési eljárást. 

9.2.6. Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak és a közúti határátkelőhelyek 
közlekedési építményei engedély nélküli használatba vétele esetén bírság megfizetésére, valamint a 
forgalomba helyezési engedély iránti kérelem benyújtására kötelez. 

9.2.7. Kiadja az 500 méter hosszt meghaladó, a transzeurópai közúthálózatnak illetékességi 
területén lévő alagútjaira vonatkozó minimumkövetelményekről szóló kormányrendeletben foglalt, a 
feladat és hatáskörébe utalt működési és műszaki engedélyt, elkészíti a jelentéseket, ellátja az 
alagutak biztonságával kapcsolatos egyéb hatósági feladatokat. 

9.2.8. A gyorsforgalmi utak forgalmi jellegének megváltozása esetén azokat helyi közúttá nyilvánítja. 

9.2.9. Forgalomkorlátozó intézkedést rendel el az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi 
úton a levegőterhelés mérséklése érdekében. 

9.2.10. Végzi az engedélyezési hatáskörébe tartozó közúti építmények építésfelügyeleti ellenőrzését. 

9.2.11. Dönt a gyorsforgalmi utak területének nem közlekedési célú igénybevétele során az 
igénybevételt kérő és a közút kezelője között felmerülő vita esetén. 

9.2.12. Kötelezi – a gyorsforgalmi utak területének közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a 
hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén – az igénybe vevőt az eredeti állapot 
helyreállítására, az előírt feltételek betartására, a közút állagának védelme érdekében szükséges 
intézkedések megtételére és pótdíj fizetésére. 

9.2.13. Előzetes engedélyt ad a gyorsforgalmi út nyomvonalával érintett területsávon a más hatóság 
építési vagy sajátos építményfajtákra vonatkozó jogerős engedélye alapján tevékenység 
megkezdéséhez vagy folytatásához, valamint a földrészlet művelési ágának vagy minőségi 
osztályának megváltoztatásához. 
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9.2.14. Dönt a gyorsforgalmi utakat és közúti határátkelőhelyeket érintően az érdekeltek kérelmére 
indított eljárásban, ha az út kezelője forgalomszabályozási intézkedésével vagy annak 
megtagadásával mások érdekeit sérti, vagy az út kezelőjének előírásai betartására, jelek, jelzések 
vagy berendezések eltávolítására vonatkozó felszólításának nem tesznek eleget.   

9.2.15. Hatósági tevékenység alapján építmény-nyilvántartást vezet. 

9.2.16. Hatáskörébe utalt közutakon a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértőket vagy 
veszélyeztetőket – az útkezelő felszólításának eredménytelensége esetén – kötelezi a veszély 
megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra, az eredeti állapot 
helyreállítására. 

9.2.17. Dönt a közúttól, jogszabályban meghatározott távolságon belül folytatott tevékenység kapcsán 
felmerülő vitában. 

9.2.18. A Kormány által kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított ügyekben ellátja azokat az útügyi 
hatósági feladatokat, amelyeket a kiemelt jelentőségű üggyé történő nyilvánítást tartalmazó 
kormányrendelet a hatáskörébe utalt. 

9.2.19. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén – az ügyfél 
kérelmére – integrált eljárást folytat le. 

9.2.20. Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak, közúti határátkelőhelyek 
vonatkozásában a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése 
érdekében a forgalomszabályozás módosítását kezdeményezi, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend 
felülvizsgálatára kötelezi. 

9.3. Az Osztály forgalomszabályozással kapcsolatos feladatai 

9.3.1. Az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével gyakorolja a vasúti átjáró létesítésének, 
áthelyezésének és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos hatásköröket, ideértve a 
létesítés és áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási módjának és forgalmi rendjének 
engedélyezését is. 

9.3.2. Védett természeti területen lévő, hatáskörébe utalt közúton – helyi közút kivételével – a 
természetvédelmi hatóság kezdeményezésére a közlekedés (tartózkodás) korlátozása vagy 
megtiltása, ha az a védett természeti területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja. 

9.3.3. Hatáskörébe utalt közúton forgalomszervezési, korlátozó intézkedések elrendelése – a 
környezetvédelmi hatóság kezdeményezésére – a levegőterhelés mérséklése érdekében. 

9.3.4. Hatáskörébe utalt közúton forgalomkorlátozás vagy más intézkedés elrendelése – a 
környezetvédelmi hatóság vagy az egészségügyi államigazgatási szerv kezdeményezésére – azokon 
a területeken, ahol a mozgó légszennyező források használata a légszennyezettség határértékek 
rendszeres és tartós túllépését okozza. 

9.3.5. Hatáskörébe utalt országos közúton az érdekeltek kérelmére dönt, ha az út kezelője az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló miniszteri rendelet hatálya alá 
tartozó forgalomszabályozási intézkedésével vagy annak megtagadásával mások érdekeit sérti. 

9.4. Az Osztály hatósági, ellenőrzési, közreműködési feladatai 

9.4.1. A közutak kezelői által kialakított forgalmi rend figyelemmel kísérése, a forgalom biztonsága 
vagy zavartalansága érdekében a forgalomszabályozás módosításának kezdeményezése, a közút 
kezelőjének a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a 
forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezése. 

9.4.2. A közúti forgalomszabályozás, a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú 
igénybevételének ellenőrzése. 

9.4.3. Jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése. 
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9.4.4. A közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése. 

9.4.5. Elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez 
szükséges – a kialakított forgalmi rend ellenőrzése alapján – hozzájárulás adása. 

9.5. Az Osztály szakhatósági feladatai 

9.5.1. Jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságként eljár: 

9.5.1.1. a bányahatóság által folytatott eljárásokban gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely 
közlekedési építményei esetében, feltéve ha a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 

9.5.1.2. a gyorsforgalmi út, vagy közúti határátkelőhely közlekedési építményei területén, az alatt vagy 
felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, gyorsforgalmi út, 
valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló 
építmény építése, bővítése, használatba vétele esetén, feltéve ha a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 

9.5.1.3. a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásában, ha az eljárás az építmény közúti kapcsolatát biztosító vagy belső 
útra, vagy ezek műtárgyára vonatkozik. 

9.5.1.4. a villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban, ha a létesítmény szélső 
pontjainak vetületétől számított 100 méteren belül gyorsforgalmi út vagy közúti határátkelőhely 
található, feltéve ha a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 

9.5.1.5. a hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog engedélyezési eljárásában az országos 
közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi út területén, az alatt vagy felett, gyorsforgalmi út tengelyétől 
számított 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének 
kijelölése, gyorsforgalmi út tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény 
létesítése esetén, feltéve ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 

9.5.1.6. az autógáz töltőállomások építésügyi engedélyezési eljárásában gyorsforgalmi út vagy közúti 
határátkelőhely területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől 
számított 50 méteren, gyorsforgalmi út, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény 
létesítése, használatbavétele esetén, feltéve ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 

9.5.1.7. az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási 
engedélyezési eljárásában gyorsforgalmi út vagy közúti határátkelőhely területén, az alatt vagy felett, 
a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, gyorsforgalmi út, valamint 
kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény létesítése, használatbavétele esetén, feltéve ha 
a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket 
sérelmesnek tartja. 

9.5.1.8. az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában építmény építése vagy bővítése esetén, ha 
a gyorsforgalmi út tengelyétől számított 100 méteres területet vagy közúti határátkelőhelyet érint, 
feltéve ha az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja. 

9.5.1.9. a területrendezési hatósági eljárásokban az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben 
nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a 
gyorsforgalmi utak, az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton és főúton, a Dunán és a Tiszán 
tervezett nagy hidak beillesztési eljárásánál. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 23. számú melléklete 

13 

9.5.1.10. az igazságügyi névjegyzékbe való felvételi eljárásban, az útügyi szakterületen végzett 
igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakmai szakirányú 
jellegének elbírálásában és igazolásában. 

9.5.1.11. a Kormány által kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított, hatáskörébe utalt ügyekben. 

9.6. Az Osztály érdekelt államigazgatási szervként végzett és egyéb feladatai 

9.6.1. Szakvéleményt ad a gyorsforgalmi utak építése során a környezetvédelmi hatóság 
környezetvédelmi engedélyezési eljárásának előzetes és részletes engedélyezési szakaszában. 

9.6.2. Véleményt ad a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában. 

9.6.3. Egyezteti az országos és a helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervet. 

9.6.4. Hatáskörét érintően részt vesz a beruházói, tervezői egyeztetéseken. 

9.6.5. Véleményezi a jogszabálytervezetek, útügyi műszaki előírás tervezeteket, szabályzatokat. 

9.6.6. Amennyiben új, az osztály hatáskörét érintő jogszabály lép hatályba, vagy jogszabály 
módosítása történik, felelős az útügyi szakterületet érintő utasítások áttekintéséért és a jogszabály 
hatálybalépésének függvényében a szükséges utasítások előkészítéséért, módosításáért. 

9.6.7. A fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési hatósági hatáskörben eljáró szervezeti 
egységei által vezetett nyilvántartások alapján vezeti a vasúti átjárók, a vasúti gyalogos átkelőhelyek 
forgalmi rendjére és a kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó, országos összesítő 
nyilvántartást. 

9.6.8. Végzi a hatáskörébe tartozó hatósági eljárások díjbevételeinek beazonosítását. 

9.6.9. Teljesíti a jogszabályokban, utasításokban meghatározott vagy az előírt eseti és rendszeres 
belső adatszolgáltatást. 

9.6.10. Szakterületét érintően elkészíti és folyamatosan aktualizálja az internetes honlap magyar és 
angol nyelvű útügyi szakmai tartalmát, és azt továbbítja közzététel céljából. 

9.6.11. Teljesíti jogszabályban előírt, a hatóság internetes honlapján való közzétételi kötelezettségeit. 

9.6.12. Tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére a hatáskörébe tartozó területeken. 

10. Hídügyi Osztály 

10.1. Általános feladatok 

10.1.1. Az osztály a hatáskörébe rendelt eljárásokat a hatályos ágazati jogszabályok és műszaki 
előírások által meghatározottak szerint, a közúti közlekedésbiztonsági alapelvek érvényre juttatásával 
folytatja le, illetve ezen elvek szerint jár el.  

10.1.2. Biztosítja a hirdetmények feltöltését az országosan kijelölt felületre és a Kormányhivatal 
honlapjára, valamint felel ezek szakmai tartalmáért és naprakészségéért. 

10.1.3. Amennyiben a Gyorsforgalmi Útügyi Osztály hatáskörében olyan közlekedési építmény 
tekintetében jár el, amely építmény a Hídügyi Osztály feladatkörébe tartozó építményrészt, műtárgyat 
is tartalmaz, úgy az érintett építményrész tekintetében a Hídügyi Osztály közreműködik. 

10.2. Az Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

10.2.1. Engedélyezi az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak és a közúti 
határátkelőhelyek műtárgyainak építését, korszerűsítését, forgalomba helyezését, fennmaradását, 
megszüntetését. 

10.2.2. Engedélyezi a gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak, valamint a helyi közutak, 
és a közforgalom elől el nem zárt magánutak 30 m szabadnyílást meghaladó hídjainak építését, 
korszerűsítését, forgalomba helyezését, fennmaradását és megszüntetését (elbontását). 
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10.2.3. Jóváhagyja az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak 4 m szabadnyílást 
meghaladó hídjainak kiviteli tervét. 

10.2.4. Jóváhagyja a 30 m szabad nyílást meghaladó hidak kiviteli tervét. 

10.2.5. Elrendeli az engedélyezési hatáskörébe tartozó hidak próbaterhelését. 

10.2.6. Bírság megfizetésére, valamint a forgalomba helyezési engedély iránti kérelem benyújtására 
kötelez az engedélyezési hatáskörébe tartozó hidak építési engedély nélküli, vagy az engedélyben 
foglaltaktól eltérő építése, valamint az eredeti állapot helyreállítására, engedély nélküli használatba 
vétele esetén. 

10.2.7. Elbírálja az általa kiadott engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítására, és az 
átruházására vonatkozó kérelmeket, és az általa kiadott jogerős építési engedélyben foglaltaktól, 
valamint az építési engedély mellékletét képező engedélyezési tervektől való eltérési kérelmeket. 

10.2.8. Engedélyezi a közúti alagutak építését, korszerűsítését, forgalomba helyezését és 
megszüntetését (elbontását). 

10.2.9. Jóváhagyja a közúti alagutak kiviteli tervét. 

10.2.10. Ellátja az engedélyezési hatáskörébe tartozó építmények építésfelügyeleti 
ellenőrzését; a kormány által kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított ügyekben ellátja azokat az útügyi 
hatósági feladatokat, amelyeket a kiemelt jelentőségű üggyé történő nyilvánítást tartalmazó 
kormányrendelet a hatáskörébe utalt. 

10.3. Az Osztály hatósági, ellenőrzési, közreműködési feladatai 

10.3.1. A hatáskörébe utalt közlekedési építmények műszaki állapotának figyelemmel kísérése, a 
forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében a szükséges intézkedések kezdeményezése. 

10.3.2. A hatáskörébe utalt közlekedési építmények építés-felügyeleti ellenőrzése. 

10.3.3. Jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése. 

10.3.4. A közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése. 

10.4. Az Osztály érdekelt államigazgatási szervként végzett és egyéb feladatai 

10.4.1. Hatáskörét érintően közreműködik a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában. 

10.4.2. Hatáskörét érintően egyezteti az országos és a helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó 
tervet, részt vesz a beruházói, tervezői egyeztetéseken, véleményezi a jogszabálytervezetek, útügyi 
műszaki előírás tervezeteket, szabályzatokat. 

10.4.3. Amennyiben új, az osztály hatáskörét érintő jogszabály lép hatályba, vagy jogszabály 
módosítása történik, felelős az hídügyi szakterületet érintő utasítások áttekintéséért és a jogszabály 
hatálybalépésének függvényében a szükséges utasítások előkészítéséért, módosításáért. 

10.4.4. Végzi a hatáskörébe tartozó hatósági eljárások díjbevételeinek beazonosítását. 

10.4.5. Teljesíti a jogszabályokban, utasításokban meghatározott vagy az előírt eseti és rendszeres 
belső adatszolgáltatást. 

10.4.6. Szakterületét érintően elkészíti és folyamatosan aktualizálja az internetes honlap magyar és 
angol nyelvű útügyi szakmai tartalmát, és azt továbbítja közzététel céljából. 

10.4.7. Teljesíti jogszabályban előírt, a hatóság internetes honlapján való közzétételi kötelezettségeit. 

10.4.8. Tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére a hatáskörébe tartozó területeken. 

10.4.9. Hatáskörét érintően kezeli a panaszokat és közérdekű bejelentéseket. 
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11. Közlekedés Hatósági Osztály 

11.1. Általános feladatok 

11.1.1. Az osztály az országos illetékességgel eljáró Közlekedési Főosztály egészének 
tevékenységére kiterjedően ellátja a hatósági koordinációs, valamint a jogi támogatási feladatokat.  

11.1.2. Az osztály országos illetékességű közúti gépjármű-közlekedési hatósági feladatait a hatályos 
ágazati jogszabályok és műszaki előírások által meghatározottak szerint, a közúti 
közlekedésbiztonsági alapelvek érvényre juttatásával látja el, és egyéb tevékenységében ezen elvek 
szerint jár el.  

11.2. Az Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

11.2.1. Az Osztály közúti közlekedési hatósági feladatai körében országos illetékességgel eljár: 

11.2.1.1. a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) 
hatálya alá tartozó szállítóeszközök időszakos ATP alkalmassági szemléjének elvégzése, az 
azonosító jelzés hitelesítése, annak használatának szabályozása, az alkalmassági bizonyítványának 
kiadása és a külföldi vizsgálati eredmények honosítása, 

11.2.1.2. a rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az 50 km/h sebességnél 
gyorsabban haladni nem képes gépjárműben csak külső erővel működő kormányberendezés 
esetében az eltérés engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, 

11.2.1.3. a pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága esetében az eltérés 
engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, 

11.2.1.4. a közúti jármű sorozatszerű átalakítását végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az 
átalakítással érintett szerkezeti elemek átvizsgálására, 

11.2.1.5. a túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek 
forgalomba helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának 
engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása, 

11.2.1.6. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló rendelet szerint a korlátozás 
alóli felmentésre vonatkozó engedélykérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 

11.2.1.7. a közúti közlekedési szolgáltatást végzők részére előírt fedezetigazolás-minták tartalmának 
előzetes jóváhagyása, 

11.2.1.8. a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, továbbá a 
két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről szóló EU-s jogszabályokban meghatározott éves piacfelügyeleti ellenőrzési terv 
összeállítása, valamint a piacfelügyeleti ellenőrzésben közreműködő műszaki szolgálatok 
tevékenységével összefüggő pályázatok kiírása, a műszaki szolgálatok kijelölése, azok 
tevékenységének irányítása, ellenőrzése és az Európai Bizottság ezen szolgálatok tevékenységéről 
történő tájékoztatása, 

11.2.1.9. a közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés bejelentésével kapcsolatos ellenőrzési 
feladatok ellátása, az engedéllyel rendelkező szervezetek nyilvántartása, a közúti biztonsági auditori 
képzési tanterv jóváhagyása, a képzési engedéllyel rendelkező szervezetek ellenőrzése, 

11.2.1.10. a forgalmazási követelmények szabályozása tekintetében a közlekedésért felelős miniszter 
szabályozási feladatkörébe tartozó közúti termékek megfelelőség-értékelését végző megfelelőség-
értékelő szervezetek kijelölése és ellenőrzése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete, 

javascript:LinkUgrik('A0800190.KOR','','lawref')
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11.2.1.11. a Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, illetve a Hídügyi Osztály bevonásával a közlekedési 
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
kormányrendeletben meghatározott útügyi közlekedési hatósági feladatok ellátása  

során. 

11.2.2. Az Osztály másodfokú hatósági feladatai körében másodfokú útügyi és közúti gépjármű-
közlekedési hatóságként eljár a BFKH másodfokú közlekedési hatósági hatáskörébe tartozó útügyi és 
közúti gépjármű-közlekedési ügyekben, amelyek 2020. február 29. napjáig benyújtott kérelmekre 
indultak. 

11.2.3. Az Osztály szakhatósági feladatai körében ellátja a másodfokú szakhatósági feladatokat. 

11.2.4. Az Osztály nemzetközi feladatai körében ellátja a piacfelügyeleti tevékenységével kapcsolatos 
nemzetközi feladatokat. 

11.2.5. Az Osztály egyéb feladatai körében: 

11.2.5.1. a Főosztályvezető közvetlen vezetése alatt álló kormánytiszviselő útján szervezi és 
koordinálja a Főosztály szervezeti egységeinek munkáját, továbbá ellátja a Főosztály operatív 
működéséhez szükséges Főosztályvezető által meghatározott feladatokat. Ennek keretében: 

11.2.5.1.1. nyilvántartja – az egyedi hatósági ügyek kivételével – a Főosztály határidős feladatait és 
ellenőrzi azok végrehajtását, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a főosztályvezetőt és az érintett 
szervezeti egység vezetőjét, 

11.2.5.1.2. közreműködik a jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközben, a 
munkatervben és a kormánymegbízotti döntésben meghatározott feladat végrehajtásának 
ellenőrzésében, 

11.2.5.1.3. a Főosztály tekintetében közreműködik a Kormányhivatal munkaerő- és 
bérgazdálkodásában, előkészíti a főosztályvezetői javaslatot a Kormányhivatal személyi jellegű 
kifizetések keretösszegére, és a főosztályvezetői véleményt a Kormányhivatal személyi jellegű 
kifizetéseire vonatkozó javaslathoz, 

11.2.5.1.4. koordinálja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről a 
kormánymegbízottaknak szóló jelentés elkészítését,  

11.2.5.1.5. koordinálja a Főosztály a Kormányhivatal honlapjával kapcsolatos tartalomszolgáltatási és 
közérdekű adatok szolgáltatási feladatait, 

11.2.5.1.6. koordinálja a Főosztály ellenőrzési tervének és munkatervének elkészítését, 

11.2.5.1.7. a Főosztály által kiadott feladatok vonatkozásában ellátja a Főosztály szervezeti egységei 
közötti koordinációt, a feladatok ellenőrzését, 

11.2.5.1.8. közreműködik a Főosztály tevékenységével kapcsolatos adatgyűjtésben, 
adatszolgáltatásban, 

11.2.5.1.9. folyamatosan tájékoztatja a Főosztályvezetőt a szervezeti egységhez tartozó 
szakterületeken folyó szakmai munkáról, a fejlesztésekről, a munkatervek megvalósulási fázisairól, 

11.2.5.1.10. biztosítja az együttműködést mind a Főosztály szervezeti egységei, mind a 
Kormányhivatal egyéb szervezeti egységei között, 

11.2.5.1.11. szükség szerint részt vesz a több osztály feladatát érintő helyszíni szemléken, 
ellenőrzéseken, 

11.2.5.1.12. szervezi a Főosztályi Értekezletet, az emlékeztetőket elkészíti, a kiadott feladatok 
teljesülését figyelemmel kíséri, 

11.2.5.1.13. vezeti a Főosztályvezető által meghatározott országos illetékességű hatósági és 
egyéb nyilvántartásokat. 
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11.2.5.2. Az Osztály jogi feladatai körében jogi támogatást nyújt a Főosztály vezetését megalapozó 
döntések meghozatalához, az általános törvényességi felügyelet gyakorlásához, valamint a Főosztály 
közigazgatási hatósági feladatai ellátásához. Ennek keretében: 

11.2.5.2.1. elősegíti a jogszerű hatósági működést, segíti az Főosztály vezetői döntéseinek jogi 
megalapozását, 

11.2.5.2.2. jogi szempontból közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, 
a határozatok, végzések jogszerű meghozatalában, valamint a szükséges hatósági intézkedések 
meghatározásában és jogszerű megtételében, ennek keretében szükség szerint részt vesz a helyszíni 
szemléken, ellenőrzéseken. 

11.2.5.2.3. jogértelmezést igénylő kérdésekben a Főosztályvezető és a szakterületek részére jogi 
véleményt készít, 

11.2.5.2.4. közreműködik a Főosztály döntéseivel szembeni fellebbezések felterjesztésében, 

11.2.5.2.5. koordinálja a Főosztály jogalkotási előkészítő feladatait, részt vesz a jogszabály 
előterjesztések és belső szabályozó anyagok tervezeteinek véleményezésében, javaslatot tesz a 
szükséges jogalkotási feladatok elvégzésére, 

11.2.6. Közreműködik a Főosztály tekintetében a közigazgatási perekben a periratok 
előkészítésében, illetve a szakterületi osztályok véleménye alapján a Főosztály szakmai 
álláspontjának kidolgozásában, és részt vesz a perképviseletet ellátó Jogi Főosztállyal való 
kapcsolattartásban 

11.2.6.1.1. közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az 
érintettek jogainak biztosításában, 

11.2.6.1.2. nyilvántartást vezet a közérdekű bejelentésekről és panaszokról, 

11.2.6.1.3. közreműködik a sajtómegkeresések véleményezésében, 

11.2.6.1.4. nyilvántartást vezet az osztályvezetők által kiadott feladatköri leírásokról és az 1. számú 
függelék szerinti helyettesítésekről. 

 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

12. Főosztályvezető feladatai az általános részben foglaltakon túlmenően 

12.1. A Főosztályvezető felelős a Főosztály hatáskörébe tartozó, továbbá a kormánymegbízott által 
meghatározott egyéb feladatok ellátásáért, illetve felügyeli annak végrehajtását. 

12.2. A Főosztályvezető jogosult megtenni minden olyan munkáltatói intézkedést, amely nem 
tartozik magasabb vezetői hatáskörbe. Indokolt esetben engedélyezheti a Főosztály osztályvezetőinek 
munkaidőben történő magánjellegű eltávozását, a kiesett munkaidő pótlásának előírása mellett. 

12.3. Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a Főosztály szervezeti módosítását kezdeményező 
javaslatokat.  

12.4. Felelős a Kormányhivatal belső szabályzatainak a foglalkoztatottaival történő 
megismertetéséért, illetve annak végrehajtásáért és betartatásáért, így kiemelt felelősségi körébe 
tartozik a Főosztály Ügyrendjében és a Házirendben meghatározottak megismertetése és annak 
betartatása. 

12.5. Havonta főosztályvezetői értekezletet köteles tartani; rendszeresen beszámoltatja az 
osztályvezetőt a vezetése alatt lévő szervezeti egység munkájáról. Felelős a munkarend, a 
munkafegyelem betartásáért. Gondoskodik a folyamatos és magas szintű belső és külső normatív 
szabályzatok megismeréséről, illetve a feladat ellátást meghatározó jogszabályok elsajátításáról. 
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12.6. Rendszeresen tájékoztatja a kormánymegbízottat a Főosztály munkájáról a főosztályvezetői 
értekezleten, illetve a kormánymegbízott által meghatározott rendben, de legalább félévente írásban 
tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a szakmai munka ellátásáról. A hatáskörébe tartozó 
kiosztott feladatokról és annak végrehajtási módjáról, valamint a Főosztályt érintő rendkívül 
eseményekről soron kívül tájékoztatja a Főosztály foglalkoztatottait. 

12.7. A főosztályvezető a feladatellátást veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles 
intézkedést kezdeményezni a szakmai irányítást ellátó vezetőnél (kormánymegbízott, főigazgató, 
igazgató). 

13. Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály vezetőjének hajózási szakterületi koordinációs 
feladatai 

13.1. Vezeti a Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztályt és szakmailag koordinálja a Kikötői 
Osztály, a Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály, valamint a Hajózási Engedélyezési és 
Ellenőrzési Osztály (a továbbiakban: hajózási szakterület) feladatellátását. 

13.2. Segíti a Főosztályvezető munkáját és operatív feladatellátással részt vesz a hajózási 
szakterület szakmai irányításában, illetve szakmai munkájuk ellenőrzésében.  

13.3. Előkészíti, és egyben ellátja az általa vezetett szervezeti egység működtetésével és 
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, normatív utasításokat. 

13.4. Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó egyéb, a főigazgató, igazgató, főosztályvezető által 
meghatározott feladatokat.  

14. A Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály vezetője 

14.1. Speciális szakfeladatként ellátja a készenléti szolgálati tevékenység szakmai irányítását, 
ennek keretében előkészíti a vezényléseket, előkészíti az elszámolásokat, koordinálja a hajózási 
szakterület készenlétet ellátó foglalkoztatottjainak tevékenységét. 

15. A Kikötői Osztály vezetője 

15.1. Szervezi és irányítja a Hajózási Hatósági Szolgálati és Ellenőrzési Pontok működését. 

 

16. Osztályvezetők 

16.1. Indokolt esetben – különösen személyi, családi, szociális és egészségügyi okokból – 
engedélyezi az osztályon dolgozók munkaidőben történő távolmaradását. 

16.2. Meghatározza személyenkénti feladatleírásban a foglalkoztatottak álláshelyen ellátandó 
feladatait. 

16.3. Köteles szükség szerint, de legalább havonta a foglalkoztatottai részére értekezletet tartani. 

16.4. Felelős az osztályt érintő időszakos leltározások és selejtezések határidőben történő 
elvégzéséért.  

17. Valamennyi foglalkoztatottra vonatkozó közös szabályok: 

17.1. A Főosztály foglalkoztatottai által ellátandó feladatokat, a feladatellátás módját, a 
foglalkoztatottakkal szemben támasztott szakmai követelményeket, a foglalkoztatottakat megillető 
jogokat és terhelő kötelezettségeket – az ügyrendben foglaltakra figyelemmel – az osztályvezető által 
kiadott feladatleírások tartalmazzák. 

17.2. A foglalkoztatottak a hatósági eljárásokat az osztályvezető által meghatározott általános 
feladatleírás és szignálás szerinti munkamegosztásuk alapján – figyelemmel a helyettesítés rendjére 
is – a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvényi eljárásrend, valamint a közlekedési 
alágazati jogszabályok alapján folytatják le. 
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18. Az Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály foglalkoztatottjainak feladatai 

18.1. Kormánytisztviselő – az osztályvezető által meghatározott általános feladatleírás szerint – az 
ezen fejezet szerinti feladatokat látják el. 

18.2. Főosztályi Titkársági kormánytisztviselő: főosztályi koordinációs titkársági feladatok. 

18.3. A Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztályon: 

a) hajóüzembiztonsági és regiszteri feladatok, 

b) hajózási hatósági feladatok, 

c) ügyfélszolgálati ügyintézői feladatok, 

d) titkársági feladatok. 

18.4. A Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztályon: 

a) hajózási hatósági feladatok, 

b) titkársági feladatok. 

18.5. A Kikötői Osztályon: 

a) hajózási hatósági feladatok, 

b) kikötői hatósági feladatok, 

c) titkársági feladatok. 

18.6. A Gyorsforgalmi Útügyi Osztályon: 

a) útügyi hatósági feladatok, 

b) titkársági feladatok. 

18.7. A Hídügyi Osztályon: 

a) hídügyi hatósági feladatok, 

b) út- és hídügyi hatósági feladatok, 

c) titkársági feladatok, 

d) út- és hídtervtári feladatok. 

18.8. A Közlekedés Hatósági Osztályon: 

a) közúti jármű hatósági feladatok, 

b) közlekedési hatósági feladatok, 

c) másodfokú közlekedési hatósági feladatok, 

d) titkársági feladatok. 
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IV. Fejezet 

Működési rend 

 

19. Helyettesítés 

19.1. A Főosztályvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén – a főosztályvezető hatáskörébe 
tartozó munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével – a Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály 
vezetője (általános helyettes) látja el a helyettesítési feladatokat, aki gondoskodik a Főosztályvezető 
által meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos ellenőrzéséről, a kiadott feladatokkal 
kapcsolatos munkarend megszervezéséről. 

19.2. A Főosztályvezető és a Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály vezetője együttes távolléte 
vagy akadályoztatása esetén – a főosztályvezető hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok 
gyakorlásának kivételével – a Közlekedés Hatósági Osztály vezetője látja el a főosztályvezetői 
helyettesítési feladatokat. 

19.3. Az osztály vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt kormánytisztviselő, 
vagy ennek hiányában a Főosztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti. 

19.4. Az ügyintézők egymást távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az osztályvezető kijelölése 
alapján helyettesítik. 

19.5. A helyettesítés tényét és tárgykörének megjelölését – amennyiben az nem általános –a jelen 
Ügyrend 1. számú függelékével rendszeresített nyomtatványon naprakészen osztályonként kell 
vezetni.  

19.6. Helyettesítés esetén a távollét alatt várhatóan intézkedést igénylő feladatokat át kell adni, 
ismertetve az ügyben addig tett intézkedéseket, a várható feladatokat és egyéb szükséges 
információkat. A helyettesítés megszűntét követően az ügyben tett intézkedésekről a helyettesítő a 
nem önálló szervezeti egység vezetőjének és a helyettesített foglalkoztatottnak beszámol. Az át nem 
adott ügyekben szükségessé váló intézkedéseket a közvetlen vezető rendelkezése szerint kell 
megtenni. 

20. Ügyfélfogadás 

 Kikötői Osztály 
Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály 
Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály, és Hajózási Hatósági 
Szolgálati és Ellenőrzési Pontok (Siófok, Mohács, Komárom, Szeged, 
Tokaj) 

Hétfő: 12:30 - 15:30 
Kedd:  
Szerda: 08:30 - 12.00 és 12.30 - 15:30 
Csütörtök:  
Péntek: 08:30 - 12:00 
A hajózási szakterület munkaidőben telefonos ügyfélszolgálatot tart. 
 Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, Hídügyi Osztály, Közlekedés Hatósági 

Osztály 
Hétfő: Munkaidőben előzetesen egyeztetett időpontban 
Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

21. A külső, belső kapcsolattartás rendje 
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21.1. A Főosztályvezető kapcsolatot tart a kormányhivatali főosztályok és a kerületi hivatalok 
vezetőivel. Az osztályvezető a Főosztályvezető előzetes tudtával kapcsolatot tart a kormányhivatali 
főosztályokkal és a kerületi hivatalokkal. Az ügyintézők a szolgálati útra figyelemmel és a 
kiadmányozási rend alapján kizárólag feladat- és hatáskörükben a kormányhivatali főosztályok és a 
kerületi hivatalok ügyintézőivel tarthatnak szükség szerint kapcsolatot. 

21.2. A külső kapcsolattartás szabályait a mindenkor hatályos SZMSZ, illetve a kiadmányozásról 
szóló kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. Ezzel összhangban a Főosztályvezető és az 
osztályvezető, valamint egyedi hatósági ügyben – az osztályvezető tájékoztatása mellett, illetve 
rendelkezése alapján – az ügyintéző jogosult más nem kormányhivatal szervekkel, szervezetekkel a 
kapcsolattartásra.  

21.3. Az elektronikus kapcsolattartás a hivatali e-mail címeken, hivatali kapunk keresztül történik. 

21.4. A közlekedési kormánytisztviselő szükség esetén – az osztályvezető tájékoztatása mellett – a 
Közlekedés Hatósági Osztály foglalkoztatottait közvetlenül is bevonhatja a főosztályi feladatai 
ellátásába. 

21.5. Amennyiben valamely foglalkoztatott megítélése szerint valamely közérdeklődésre számot 
tartható témában, illetve a Főosztály tevékenységével összefüggésben indokoltnak tartja a sajtó 
tájékoztatását, köteles a Főosztályvezetőnek jelezni, aki szükség szerint gondoskodik – a 
sajtócsoporton keresztül – a kormánymegbízott, főigazgató tájékoztatásáról. A közlekedési 
szakterületekkel kapcsolatos szakkérdésekben eseti sajtó- és médiaszereplésre a kormánymegbízott 
által feljogosított szakmai vezető jogosult, illetve arraköteles. 

22. Az értekezletek 

22.1. Főosztályi értekezlet: a főosztályvezető, az osztályvezetők és a meghívottak részvételével 
havonta, illetve szükség szerint tart értekezletet. 

22.2. Osztályértekezlet: az osztályvezetők szükség szerint, de legalább havonta tartanak 
értekezletet, melyen az osztály kijelölt tagjainak részvétele kötelező. Az osztályértekezletek 
emlékeztetőinek másolatát elektronikus úton az értekezletet követő napig meg kell küldeni a 
Főosztályvezetőnek. Az emlékeztetők iktatásáért, tárolásáért az osztályvezetők, illetve a 
Főosztályvezető titkársága a felelős. 

22.3. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy emlékeztetőt készít, amelyet az értekezlet 
vezetője ír alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a jelenléti ívet, az értekezleten elhangzott 
felvetéseket, az értekezleten született döntéseket, az értekezleten elhangzott feladatokat, valamint a 
feladatok végrehajtásáért felelős személyek nevét és a végrehajtási határidőket. Az emlékeztetők 
nyilvántartása a Főosztály feladatköri leírásban kijelölt foglalkoztatottjának a feladata. 

22.4. Eseti munkaértekezletet, szakmai konzultációt az érintettek bevonásával igény szerint 
tartanak a vezetők. Eseti szakmai konzultációt az ügy tárgyának, sürgősségi fokának megjelölésével 
jelezni kell a főosztályvezető részére. 

22.5. A szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, tanácskozásokon, munkamegbeszéléseken 
résztvevő foglalkoztatottakat a Főosztályvezető jelöli ki. A Főosztály egészét érintő kérdésekben 
folytatott megbeszélésekről, konzultációkról az ügyintézésért felelős személyeknek feljegyzés 
készítésével tájékoztatni kell a Főosztályvezetőt. 

23. Ellenőrzés 

23.1. A Főosztály feladatainak végrehajtását, az ügyintézés szabályszerűségét a Főosztályvezető, 
és az osztályvezetők rendszeresen, illetőleg eseti jelleggel kötelesek ellenőrizni. A szakterületek 
foglalkoztatottait az osztályvezető bevonásával a szakterület vezetője ellenőrzi, szükség szerint 
helyszíni ellenőrzéssel, amely lehet tervezett és előre be nem jelentett. 

23.2. A Főosztályvezető a Főosztály valamennyi foglalkoztatottjának rendszeres és eseti 
ellenőrzésére jogosult. A szakterületet vezető osztályvezető a szakterületét érintő osztályok és 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 23. számú melléklete 

22 

foglalkoztatottak ellenőrzésére jogosult. Az osztályok foglalkoztatottai – egyedi intézkedés szerint – 
időközönként beszámolnak tevékenységükről az osztályvezetőknek. Az osztályvezetők rendszeresen 
beszámolnak a Főosztályvezetőnek az elvégzett munkáról, feladatokról, az utasítások, 
végrehajtásáról, a kiemelt jelentőségű ügyekről kiemelt figyelemmel a határidős feladatokra.  

23.3. Az osztályvezetők kötelesek soron kívül tájékoztatni a Főosztályvezetőt a szükséges vezetői 
intézkedés megtétele céljából a közérdeklődésre számot tartó ügyekről és az esetleges 
munkatorlódásról,.  

23.4. A Főosztályvezető, az osztályvezetők ellenőrzési jogkörüket a belső munkamegosztás szerint 
az ügyintézési folyamatban, a kiadmányozás során, az iratok irattárba tétele előtt, illetve jelzés esetén 
szúrópróbaszerűen, az egyes iratok áttekintésével, az iktató rendszerben, illetve adatszolgáltatás 
kérésével gyakorolják. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA FŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSFELÜGYELETI 
FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály 

Levelezési cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 5: - 1300 Budapest, Pf.: 91. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1033 Budapest, Mozaik u. 5. 

E-mail (1): vezeto-buda@bfkh.gov.hu 

E-mail (2): ut-buda@bfkh.gov.hu (Útügyi Osztály) 

E-mail (3): jarmu-buda@bfkh.gov.hu (Műszaki Osztály) 

E-mail (4): forgalom-buda@bfkh.gov.hu (Forgalmi Osztály) 

 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyeken is végzi:1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4. 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. Illetékessége fő szabály szerint Budapest területére terjed ki. 

 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 

 
  

Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály 

Műszaki Osztály Forgalmi Osztály Útügyi Osztály 

mailto:vezeto-buda@bfkh.gov.hu
mailto:t-buda@bfkh.gov.hu
mailto:jarmu-buda@bfkh.gov.hu
mailto:forgalom-buda@bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Útügyi Osztály feladata 

5.1. Közút (a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutakat kivéve), közforgalom elől 
el nem zárt magánút létesítésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének, 
elbontásának engedélyezése, ennek keretében: 

a) út létesítésének, korszerűsítésének (együtt: építésének) engedélyezése, vagy az építési 
engedélytől való eltérés engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti 
határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve) és a közút építésével, 
korszerűsítésével összefüggő járda építésének, korszerűsítésének engedélyezése, 

b) a hatáskörébe eső műtárgyak építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének és 
fennmaradásának engedélyezése, 

c) az út 30 m szabad nyílást meg nem haladó hídjai kiviteli tervének jóváhagyása, 

d) út végleges vagy ideiglenes forgalomba helyezésének engedélyezése (az autópályákat, 
autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat 
kivéve), 

e) út fennmaradásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti 
határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve), 

f) út megszüntetésének, elbontásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok 
műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve), 

g) építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, átruházása, 

h) jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező 
engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése. 

5.2. Út engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, korszerűsítése, 
használatba vétele, megszüntetése, elbontása esetén bírság fizetésére, valamint az eredeti állapot 
helyreállítására, vagy a fennmaradáshoz szükséges intézkedések megtételére való kötelezés. 

5.3. Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy 
egyéb tárgy eltávolítására kötelezés. 

5.4. A közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való megnyitásának, vagy a 
közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezése. 

5.5. Országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, 
magánút helyi közúttá vagy országos közúttá való nyilvánítása. 

5.6. Közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, illetőleg az 
igénybevétel feltételeinek módosítása, a közútkezelői hozzájárulás megtagadása, illetve a 
közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek módosítására vonatkozó igénybevevői kérelem esetén. 

5.7. A közút kezelői hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő nem 
közlekedési célú igénybevétele, valamint a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába 
vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetése 
esetén az igénybevevő kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt 
feltételek betartására, illetve a szükséges intézkedések megtételére, továbbá pótdíj fizetésére. 

5.8. Hatósági eljárást folytat le, a közútkezelő kérelmére a közúti közlekedésről szóló törvényben 
meghatározott esetekben: 

5.8.1. Külterületen a közút tengelyétől számított 50 m-en, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 
m-en belül építmény elhelyezése, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag 
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kitermelése, továbbá a közút területének határától számított 10 m távolságon belül fa ültetése 
vagy kivágása esetén az eredeti állapot helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom 
biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére kötelezés eredménytelensége 
esetén. 

5.8.2. Útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak 
megfelelő létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés elrendelése esetén. 

5.8.3. Az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, 
korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés a tulajdonos (kezelő) útkezelői felszólításának 
eredménytelensége esetén. 

5.9. Vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, illetve egyéb növényzet kivágásának 
elrendelése. 

5.10. Vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, megszüntetésének, ideiglenes 
szüneteltetésének engedélyezése, a vasúti átjáró (új, áthelyezett illetve megszüntetett vasúti átjáró 
kivételével) és a vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásai meghatározása. 

5.11. A vasúti átjáró biztosítási módjának megváltozását követően a vasúti átjáró forgalomba 
helyezése. 

5.12. Közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének és megszüntetésének engedélyezése. 

5.13. Védett természeti területen lévő közúton – helyi közút kivételével – a természetvédelmi 
hatóság kezdeményezésére a közlekedés (tartózkodás) korlátozása vagy megtiltása, ha az a védett 
természeti területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja. 

5.14. Forgalomszervezési, korlátozó intézkedések elrendelése – a környezetvédelmi hatóság 
kezdeményezésére – a levegőterhelés mérséklése érdekében. 

5.15. Forgalomkorlátozás vagy más intézkedés elrendelése – a környezetvédelmi hatóság vagy az 
egészségügyi államigazgatási szerv kezdeményezésére – azokon a területeken, ahol a mozgó 
légszennyező források használata a légszennyezettség határértékek rendszeres és tartós túllépését 
okozza. 

5.16. Az érdekeltek kérelmére dönt, ha – országos közutat érintően – az út kezelője a 20/1984. 
(XII.21.) KM rendelet hatálya alá tartozó forgalomszabályozási intézkedésével vagy annak 
megtagadásával mások érdekeit sérti. 

5.17. A közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői által kialakított forgalmi rend 
figyelemmel kísérése, a forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében a forgalomszabályozás 
módosításának kezdeményezése, a közút kezelőjének a közlekedés biztonságát sértő vagy 
veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezése. 

5.18. A közúti forgalomszabályozás, a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú 
igénybevételének ellenőrzése. 

5.19. Ellenőrzés, építés-felügyeleti ellenőrzés. 

5.20. Jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése. 

5.21. Az országos és helyi közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése. 

5.22. Közreműködés azon eljárásokban, amelyeknek során a közúthálózatba tartozó utak lakott 
területen belüli teljes szakaszán vagy annak egy részén a település lakókörnyezetének védelme 
érdekében a közút kezelője a 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik 
behajtását- időszakos vagy állandó jelleggel- korlátozza, a 3,5 tonna megengedett össztömeget 
meghaladó tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek közlekedését tiltó 
korlátozott forgalmú övezetet (zóna) alakít ki, valamint e korlátozások esetében a célforgalmi 
közlekedést megengedő szabályozást vezet be. 
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5.23. Elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez 
szükséges – a kialakított forgalmi rend ellenőrzése alapján – hozzájárulás adása. 

5.24. Jogszabályban meghatározott esetekben eljár szakhatóságként. 

5.25. Szakhatósági állásfoglalás adása azokban az esetekben, amikor a kérelmező a közút kezelője 
hozzájárulásának megtagadásával, vagy a kezelő által adott feltételekkel nem ért egyet. 

5.26. Útügyi szakhatósági közreműködés a jogszabályokban meghatározott eljárásokban: 

5.27. Jogszabályban meghatározott esetekben útügyi szakkérdésben szaktudásával segítséget 
nyújt más hatóságok eljárásaiban. 

5.28. Közreműködés – a közúthálózat-fejlesztési elképzelések figyelembevételével – a 
területfejlesztési, területrendezési feladatok ellátásában. 

5.29. Közreműködés területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő feladatok végrehajtásában, 
térségi fejlesztés, tervezés koordinálásában, véleményezés. 

5.30. Közreműködés településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 
eljárásában. 

5.31. Beruházói, tervezői egyeztetések, szakvélemény, belföldi jogsegély adása, ügyfelek 
tájékoztatása. 

5.32. Jogszabálytervezetek, útügyi műszaki előírás tervezetek, szabályzatok véleményezése. 

5.33. Rendszeres és eseti belső adatszolgáltatás. 

5.34. Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 

6. Műszaki Osztály feladata 

6.1. Az osztály hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a közlekedés hatósági és 
szakhatósági feladatokat, az elsőfokú eljárásokat szakvéleménnyel, tényállás tisztázásában való 
közreműködéssel támogatja. 

6.2. Személyes ügyfélfogadás biztosítása, pénzkezelő hely működtetése. 

6.3. A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével 
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló állomások tevékenységének ellenőrzése, a vizsgáló 
állomás és a járműfenntartó szervezet tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete, továbbá az általa 
üzemeltetett, valamint az illetékességi területén hatósági engedéllyel rendelkező vizsgáló állomáson – 
a jármű tulajdonosára egyébként irányadó illetékességi szabálytól függetlenül – forgalomba helyezés 
előtti és időszakos vizsgálat végzése. 

6.4. A gépjárműfenntartó szervezetek bejelentésének nyilvántartásba vétele. 

6.5. A gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezetek dologi és személyi feltételeinek 
vizsgálata, szabálytalanság esetén szabálysértési eljárás, illetőleg a tevékenység felfüggesztésének 
vagy megtiltásának kezdeményezése, valamint az átfogó, közös ellenőrzési akciók szervezése. 

6.6. Jogszabályban meghatározott tárgykörökben piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása. 

6.7. A járműbontókkal közreműködői megállapodások megkötése, ellenőrzési feladatok ellátása. 

6.8. A közúti jármű összeépítésének és nem sorozatszerű átalakításának engedélyezése. 

6.9. Elvégzi a közúti járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos műszaki vizsgálatához 
kapcsolódó minősítő vizsgálatokat. 

6.10. Kiadja a „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítványt”, ADR jóváhagyási igazolást, CEMT 
közlekedésbiztonsági igazolást, TAXI és NT igazolólapokat, oktatójármű igazolást. 
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6.11. Lefolytatja az egyedi forgalomba helyezés engedélyezési, honosítási eljárást. 

6.12. Lefolytatja az engedéllyel átalakított járművek, átalakítást követő minősítő vizsgálatát. 

6.13. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre 
alkalmasnak minősített M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsi és motorkerékpár esetében annak 
megállapítása, hogy a gépjármű a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozik-e. 

6.14. A jármű forgalomban való részvételének korlátozása, illetőleg külön feltételek meghatározása, 
ha azt a típusbizonyítványban rögzített, vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során 
megállapított tulajdonságok indokolják. 

6.15. A különleges felépítményű jármű üzemeltetésének – amennyiben az szükséges - feltételhez 
kötése vagy arra közlekedési korlátozás megállapítása. 

6.16. Kiadja az üzemeltetési és karbantartási naplókat. 

6.17. Ellenőrzi a gépjárműfenntartói, környezetvédelmi felülvizsgálói, alkatrész-forgalmazási és 
gyártó tevékenységet. 

6.18. Műbizonylattal igazolja a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű 
minősítését. 

6.19. Záradékolja az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésének jogosultságát. 

6.20. Elvégzi a segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálatát és azonosítási jellel 
történő ellátását. 

6.21. Ellátja a járműveket közlekedési hatósági alvázszámmal. 

6.22. Közreműködik a mozgáskorlátozottak vezetői alkalmasságát vizsgáló Országos Orvos 
Szakértői Bizottság munkájában, elvégzi a szükséges műszaki és szimulátoros vizsgálatokat. 
Meghatározza a vezetéshez szükséges jármű-átalakításokat, illetve ellenőrzi azok beszerelését. 
Kiállítja a forgalmi engedély mellékleteket. 

6.23. Ellátja a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását, üzembe helyezését, aktiválását végző 
szervezetek engedélyezésével, auditálásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

6.24. Hatósági szerződést köt az előzetes eredetiségvizsgálat végzésében közreműködőkkel. 

6.25. Kérelemre környezetvédelmi felülvizsgálatot végez és környezetvédelmi adatlapot ad ki. 

6.26. Ellátja és elszámoltatja a saját és a kijelölt vizsgáló állomás vizsgabiztosait a műszaki 
vizsgáztatási tevékenységhez szükséges hatósági eszközökkel. 

6.27. Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és 
tartozékok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 

6.28. Ellenőrzi 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. 

6.29. Megkeresésekre illetékességi területén elvégzett hatósági tevékenységekkel kapcsolatos 
eljárási cselekmények elvégzése, adat szolgáltatása. 

6.30. a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról 
és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és ezzel összefüggésben a 
jogkövetkezmények - ideértve különösen a bírságolási eljárás lefolytatását – alkalmazása. 
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6.31. Közúti jármű műszaki adatára, illetve műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a 
hatóság által üzemeltetett nyilvántartás adataiból (hatósági szemle szakrendszerben). 

6.32. Közúti jármű műszaki adatára vonatkozó igazolás kiadása hatósági szemle alkalmával (nem 
szakrendszerből). 

6.33. Üzemanyag fogyasztási norma megállapítása. 

6.34. Kérelemre másolatokat ad ki a hatáskörében és illetékességében elvégzett feladatai során az 
ügyiratokhoz csatolt, illetve az eljárásai alkalmával keletkezett dokumentumokról. 

6.35. Rendszeres és eseti belső adatszolgáltatás. 

6.36. Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 

7. Forgalmi Osztály feladata 

7.1. Az osztály hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a közlekedés hatósági és 
szakhatósági feladatokat, az elsőfokú eljárásokat szakvéleménnyel, tényállás tisztázásában való 
közreműködéssel támogatja. 

7.2. Személyes ügyfélfogadás biztosítása, pénzkezelő hely működtetése. 

7.3. Végzi a bejelentési kötelezettség alá eső közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység 
bejelentésének nyilvántartásba vételét, engedélyezi az engedélyköteles közúti közlekedési 
szolgáltatások és diszpécserszolgálat végzését, (engedélyt ad ki, visszavon, korlátoz) saját számlás 
személyszállító és áruszállító igazolvány kiadásával kapcsolatos feladatokat lát el. 

7.4. Ellátja a digitális tachográf kártyák kibocsátása tekintetében meghatározott feladatokat 
(nyilvántart, visszavon, cserél, pótol, lekérdezés stb.). 

7.5. Közúti közlekedési szolgáltatás és digitális tachográf kártya engedélyezés terén személyes 
ügyfélfogadás biztosítása. 

7.6. A belföldi és a nemzetközi gépjárműforgalmat érintő közúti ellenőrzési feladatok ellátása a 
következők szerint: műszaki ellenőrzés, AETR ellenőrzés, ADR ellenőrzés, engedélyköteles 
tevékenység ellenőrzés, nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás ellenőrzés, rakomány biztonsági 
ellenőrzés, valamint nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozásának ellenőrzése. 

7.7. Az illetékességi területén tevékenykedő közúti közlekedési szolgáltatók tevékenységének 
telephelyen történő ellenőrzése. 

7.8. Az ellenőrzések megállapításai alapján a szükséges intézkedések meghozatala a következők 
szerint: jogszabálysértés esetén hatósági eljárás kezdeményezése, bírság kiszabása, tevékenység 
végzésének tiltása, végrehajtási cselekmény kezdeményezése. 

7.9. Ellátja a közúti tengelyterhelés-méréshez tartozó ellenőrzési feladatokat, valamint közúti és 
telephelyi ellenőrzéseket folytat le. 

7.10. Végzi a díjfizetéssel érintett országos közutakon a díjfizetésre kötelezett közúti járművek 
úthasználati díj megfizetésének ellenőrzési feladatait. 

7.11. Közösségi és INTERBUS ellenőrző menetlevéltömbök kiadása. 

7.12. Jogszabályban meghatározott közösségi és egyéb nemzetközi engedélyek, illetve 
igazolványok kiadása. 
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7.13. Rendszeres és eseti belső adatszolgáltatás. 

7.14. Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

8. Az Útügyi Osztály, Műszaki Osztály, Forgalmi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

8.1. Kormánytisztviselő: közlekedési feladatokat ellátó tisztviselő 

IV. Fejezet 

Működési rend 

9. Helyettesítés 

A főosztályvezetőt távollétében az Útügyi Osztály vezetője, az Ő távolléte esetén a Műszaki Osztály 
vezetője helyettesíti. Egyéb esetekben a Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 
történik a helyettesítés.  
 

10. Ügyfélfogadás 

Közúti jármű műszaki hatósági ügyek - műszaki vizsgáztatás, műszaki vizsgáztatás 
programozása 
 Ügyfélfogadási rend 
 Mozaik utca 5. Vas Gereben u. 2-4. 
 Műszaki vizsgáztatás programozása Műszaki 

vizsgáztatás 
Műszaki 
vizsgáztatás 
programozása 

Műszaki 
vizsgáztatás 

Hétfő: 07:00-12:00 és 13:00-15:00 06:00-22:00 08:00-16:30 06:00-22:00 
Kedd: 07:00-12:00 és 13:00-15:00 06:00-22:00 08:00-16:30 06:00-22:00 
Szerda: 07:00-12:00 és 13:00-15:00 06:00-22:00 08:00-16:30 06:00-22:00 
Csütörtök: 07:00-12:00 és 13:00-15:00 06:00-22:00 08:00-16:30 06:00-22:00 
Péntek: 07:00-12:00 06:00-18:00 08:00-14:00 06:00-18:00 
 
Közúti jármű hatósági ügyek – engedélyezés, járművizsgálat és műszaki igazgatás       (1033 
Budapest, Mozaik u. 5) 
 Ügyfélfogadási rend 
Hétfő: 08:00-12:00 és 13:00-15:00 
Kedd: 08:00-12:00 és 13:00-15:00 
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-15:00 
Csütörtök: 08:00-12:00 és 13:00-15:00 
Péntek: 08:00-12:00 
 
 Közúti szolgáltatás engedélyezési ügyek (1033 Budapest, Mozaik u. 5) 
Hétfő: 08:00-15:00 
Kedd: 08:00-12:00 
Szerda: 08:00-15:00 
Csütörtök: 08:00-12:00 
Péntek: 08:00-11:00 
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 Útügyi hatósági ügyek (1033 Budapest, Mozaik u. 5) 
Hétfő: 08:00-15:00 
Kedd:  
Szerda: 08:00-15:00 
Csütörtök:  
Péntek: 08:00-11:30 

11. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

12. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

13. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 

1.  A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Rövidített megnevezés: BFKH ÉÖF 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 234. 

A Főosztály székhelye, a főosztályvezető irodájának címe: 1014 Budapest I. kerület, Logodi u. 38-40. 

A főosztályvezető email-címe: toth.ferenc@bfkh.gov.hu 

Az egyes osztályok email-címei: 

Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály - oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu 

Építésügyi Hatósági Felügyeleti Osztály - epitesmasodfok@bfkh.gov.hu 

Örökségvédelmi Osztály - oroksegvedelem@bfkh.gov.hu 

Kiemelt Ügyek Osztálya - epitesugy-kiemelt@bfkh.gov.hu 

Észak-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály - epitesugy-eszakbuda @bfkh.gov.hu 

Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály - epitesugy-delbuda @bfkh.gov.hu 
 

Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály - epitesugy-nyugatpest @bfkh.gov.hu 

Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály - epitesugy-keletpest @bfkh.gov.hu 

Dél-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály - epitesugy-delpest @bfkh.gov.hu 
 

 

2. A Főosztály feladatait a székhelyén kívül az alábbi telephelyeken is végzi: 

1056 Budapest V. kerület, Váci u. 62-64. 

(Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály; Örökségvédelmi Osztály) 

1051 Budapest V. kerület, Sas u. 19. 

(Kiemelt Ügyek Osztálya; Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály) 

1105 Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor u. 53-55. 

(Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály; Dél-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály) 

 

3.  Illetékességre vonatkozó szabályok: 

3.1. A Főosztály illetékessége fő szabály szerint Budapest Főváros Kormányhivatala általános 
illetékességi területére – Budapest Főváros közigazgatási területére – terjed ki. 

3.2. A 3.1. ponttól eltérően a Főosztály országos illetékességgel végzi az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló Korm. r. szerinti feladatokat a kulturális örökség 
védelmére kiterjedően; továbbá dönt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

mailto:oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu
mailto:epitesmasodfok@bfkh.gov.hu
mailto:oroksegvedelem@bfkh.gov.hu
mailto:epitesugy-kiemelt@bfkh.gov.hu
mailto:oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu
mailto:epitesmasodfok@bfkh.gov.hu
mailto:oroksegvedelem@bfkh.gov.hu
mailto:oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu
mailto:epitesmasodfok@bfkh.gov.hu
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szóló Korm. r. megfelelően az elsődleges régészeti lelet-feldolgozások – feltáró intézmény 
kérelmére történő – határidő-meghosszabbításáról; a fellebbezéssel támadott (a műemléket, 
műemlék telkét, nyilvántartott műemléki értéket érintő) általános és kiemelt építésügyi hatósági, 
valamint (a műemléket, műemlék telkét, nyilvántartott műemléki értéket és műemléki területet 
érintő) általános építésfelügyeleti hatósági döntések esetében lefolytatja a másodfokú építésügyi, 
illetőleg építésfelügyeleti hatósági eljárásokat. 

3.3. Egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
kormányrendelet a 3.1. – 3.2. alpontoktól eltérő hatásköri és/vagy illetékességi szabályt is 
megállapíthat. 

 
4. A Főosztály szervezeti felépítése: 

     
Főosztályvezető 

 

    

        

    

Kiemelt Ügyek Osztálya 
   

Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs 
Osztály 

 
  

          

Észak-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti 
Osztály 

   
Örökségvédelmi Osztály 

   

          
 

Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti 
Osztály 

 

  
Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti 

Osztály   

          

Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti 
Osztály 

   
Dél-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti 

Osztály 
 

  

          
    

Építésügyi Hatósági Felügyeleti Osztály 
 

   

      

 

II. Fejezet 
A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály által ellátott feladatok: 

5.1. Osztályok közötti koordináció, ügyelosztás;  

5.2. Osztályokra szignált ügyek szúrópróba-szerű ügyintézési határidő-ellenőrzése;  

5.3. Panaszok, közérdekű bejelentések és javaslatok kezelésének felügyelete;  

5.4. Főosztályi szintű beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások összeállítása; 

5.5. Országos illetékességgel végzi az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
Korm. r. szerinti feladatokat a kulturális örökség védelmére kiterjedően; továbbá dönt a kulturális 
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló Korm. r.  megfelelően az régészeti 
leletfeldolgozások – feltáró intézmény kérelmére történő – határidő-meghosszabbításáról; a 
fellebbezéssel támadott (a műemléket, műemlék telkét, nyilvántartott műemléki értéket érintő) 
általános és kiemelt építésügyi hatósági, valamint (a műemléket, műemlék telkét, nyilvántartott 
műemléki értéket és műemléki területet érintő) általános építésfelügyeleti hatósági döntések 
esetében lefolytatja a másodfokú építésügyi, illetőleg építés-felügyeleti hatósági eljárásokat;  
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5.6. Ellátja a közreműködő szervi feladatokat a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a 
világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a 
gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 
Korm. r. szerint, továbbá a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló Korm. r.  
foglaltaknak megfelelően; 

5.7. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal kapcsolatos 
ügyek kivételével kiadja az egyes jogszabályokban meghatározott adó- és 
illetékkedvezményekkel kapcsolatos igazolásokat a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló Korm. r.  foglaltaknak megfelelően; 

5.8. Ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló Korm. r. szerint a településképi arculati kézikönyvek és a településképi rendeletek 
építésügyi és örökségvédelmi szempontból történő véleményezési és adatszolgáltatási feladatait; 

5.9. A Főosztály egyfokú örökségvédelmi hatósági döntései elleni keresetek esetén a saját döntés-
felülvizsgálat indokoltsága és lehetősége esetén meghozza a döntés-felülvizsgálati döntést; 
ennek hiányában előkészíti és továbbítja a védirat-tervezetet a Jogi és Koordinációs Főosztály 
Perképviseleti Osztálya számára; 

5.10. A főosztályvezető számára előkészíti a Főosztály belső örökségvédelmi hatósági ellenőrzési 
tervét; a jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján – az Örökségvédelmi Osztály örökségvédelmi 
hatósági döntéseinek anyagi jogi és eljárásjogi megfelelőségének szúrópróba-szerű vizsgálata 
nyomán – elkészíti az ellenőrzési jelentést a főosztályvezető számára, illetőleg a saját döntés-
felülvizsgálat indokoltsága és lehetősége esetén meghozza a döntés-felülvizsgálati döntést; 

5.11. Megkeresés esetén örökségvédelmi (régészeti és műemlékvédelmi) szakkérdés-vizsgálatokat 
végez – vagy egyéb módon közreműködik – az Építésügyi Hatósági Felügyeleti Osztály hatósági 
eljárásaiban, ellenőrzési és egyéb tevékenységei során; 

5.12. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott 
további feladatokat. 

6. Az Építésügyi Hatósági Felügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

6.1.  A fellebbezéssel támadott (műemléket, műemlék telkét, nyilvántartott műemléki értéket nem 
érintő) általános és kiemelt építésügyi hatósági döntések esetében lefolytatja a másodfokú 
építésügyi hatósági eljárásokat, valamint lefolytatja a bíróságok által elrendelt új másodfokú 
építésügyi hatósági eljárásokat;i 

6.2. A fellebbezéssel támadott (műemléket, műemlék telkét, nyilvántartott műemléki értéket és 
műemléki területet nem érintő) általános építésfelügyeleti hatósági döntések esetében lefolytatja 
a másodfokú építésfelügyeleti hatósági eljárásokat, valamint lefolytatja a bíróságok által elrendelt 
új másodfokú építésfelügyeleti hatósági eljárásokat; 

6.3. A Főosztály egyfokú építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági döntései elleni keresetek 
esetén ellátja a döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezéseiben foglalt 
feladatait. A saját döntés-felülvizsgálat indokoltsága és lehetősége esetén meghozza a döntés-
felülvizsgálati döntést, gondoskodik annak közléséről, valamint a keresetlevéllel együtt történő 
megküldéséről a Jogi és Koordinációs Főosztály Perképviseleti Osztálya számára; ennek 
hiányában előkészíti és továbbítja a védirat-tervezetet a Jogi és Koordinációs Főosztály 
Perképviseleti Osztálya számára; 

6.4.  A főosztályvezető számára előkészíti a Főosztály belső építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
ellenőrzési tervét; a jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján – a többi osztály építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági döntéseinek anyagi jogi és eljárásjogi megfelelőségének szúrópróba-
szerű vizsgálata nyomán – elkészíti az ellenőrzési jelentést a főosztályvezető számára, illetőleg a 
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saját döntés-felülvizsgálat indokoltsága és lehetősége esetén meghozza a döntés-felülvizsgálati 
döntést; 

6.5. A 6.1.-6.4. alpontokban írt esetekben – örökségvédelmi érintettség esetén – szakkérdés-vizsgálat 
vagy egyéb együttműködés érdekében, rövid elektronikus úton megkeresi az Építésügyi és 
Örökségvédelmi Koordinációs Osztályt; 

6.6. Ellátja az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott 
köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére 
vonatkozó részletes szabályokról szóló Korm. r. szerint az építésügyi vizsgákkal kapcsolatos, a 
Kormányhivatal hatáskörébe utalt vizsgaszervezői, vizsgafelkészítői és vizsgáztatói feladatokat; 

6.7. Előkészíti a főosztályvezetőnek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató 
elektronikus dokumentációs rendszerrel (a továbbiakban: ÉTDR), az e-naplóval és az Országos 
Építésügyi Nyilvántartás más elektronikus alkalmazásaival, továbbá a kormányhivatali 
elektronikus (pl. Poszeidon, Hivatali kapu) és papíralapú iratkezelési rendszerekkel kapcsolatos 
vezetői döntéseit; 

6.8. A Kormányhivatal felső vezetése által meghatározott fővárosi kerületet érintő ügyekben ellátja az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
Korm. r., továbbá az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló Korm. r., és 
más jogszabályok szerinti általános építésügyi hatósági, szakhatósági és nem-hatósági 
feladatokat, amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és hatáskörébe; 

6.9. A Kormányhivatal felső vezetése által meghatározott kerületet érintő ügyekben ellátja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., az 
építésfelügyeleti bírságról szóló, továbbá a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
Korm. r., és más jogszabályok szerinti általános építésfelügyeleti hatósági és nem-hatósági 
feladatokat, amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és hatáskörébe; 

6.10. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott 
további feladatokat. 

7. Az Örökségvédelmi Osztály által ellátott feladatok: 

7.1. Ellátja a kulturális örökség védelméről szóló törvény, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló Korm. r., valamint az örökségvédelmi bírságról szóló, Korm. r., a 
rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló Korm. r., és más 
jogszabályok szerinti örökségvédelmi hatósági, szakhatósági és nem-hatósági feladatokat, 
amelyek nem tartoznak a kulturális örökség védelméért felelős miniszter vagy a Főosztály más 
osztályának feladat- és hatáskörébe; 

7.2. Ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló Korm. r., továbbá az építésügyi bírság megállapításának részletes 
szabályairól szóló, Korm. r., a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes 
szabályokról szóló Korm. r., és más jogszabályok szerinti általános építésügyi hatósági, 
szakhatósági és nem-hatósági feladatokat műemlék, nyilvántartott műemléki érték és ezek telke 
esetén (kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított 
beruházásokkal kapcsolatos ügyek kivételével – azokban örökségvédelmi szakkérdést vizsgál); 

7.3. Ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló. törvény, az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló Korm. r., az építésfelügyeleti bírságról szóló Korm. r., továbbá a lakóépület 
építésének egyszerű bejelentéséről szóló, Korm. r. és más jogszabályok szerinti általános 
építésfelügyeleti hatósági és nem-hatósági feladatokat műemlék, nyilvántartott műemléki érték és 
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ezek telke esetén (kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 
nyilvánított beruházásokkal kapcsolatos ügyek kivételével – azokban örökségvédelmi 
szakkérdést vizsgál); 

7.4. A Pest Megyei Kormányhivatal kizárásával érintett ügyekben ellátja az örökségvédelmi hatósági, 
valamint (műemlékek, nyilvántartott műemléki értékek és ezek telke esetén) az általános 
építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatokat;  

7.5. Ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló Korm. r. szerint a településfejlesztési koncepciók, az integrált településfejlesztési stratégiák 
és a településrendezési eszközök örökségvédelmi szempontból történő véleményezési és 
adatszolgáltatási feladatait; 

7.6. Megkeresés esetén örökségvédelmi (régészeti és műemlékvédelmi) szakkérdés-vizsgálatokat 
végez – vagy egyéb módon közreműködik – a Főosztály más osztályainak, a kormányhivatal más 
főosztályainak vagy kerületi hivatalainak, más kormány- és járási hivataloknak a hatósági 
eljárásaiban, ellenőrzési és egyéb tevékenységeik során; 

7.7. Jogszabályban előírt esetekben – egyedi ügyekben – megkeresi a Várkapitányság Integrált 
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (mint 
jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervet), az Ásatási Bizottságot, a Műemléki Tanácsadó 
Testületet és a kulturális örökség védelméért felelős minisztert (a főosztályvezető egyidejű 
tájékoztatása mellett); 

7.8. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott további 
feladatokat. 

8. A Kiemelt Ügyek Osztálya által ellátott feladatok: 

8.1. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal kapcsolatos 
ügyekben ellátja az általános építésügyi hatósági, építésfelügyeleti hatósági és az 
örökségvédelmi hatósági feladatokat; kormányrendeletben meghatározott esetekben a 
közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos 
hatósági eljárásokat lefolytatja; ellátja a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó 
részletes szabályokról szóló Korm. r. szerinti feladatokat; 

8.2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal kapcsolatos 
ügyekben kiadja az egyes jogszabályokban meghatározott adó- és illetékkedvezményekkel 
kapcsolatos igazolásokat a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően; 

8.3. Állami beruházásokkal kapcsolatos ügyekben ellátja az általános építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti hatósági feladatokat (műemlékek, nyilvántartott műemléki értékek és ezek telke 
kivételével); 

8.4. A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok beruházásaival kapcsolatos ügyekben 
ellátja az általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatokat (műemlékek, 
nyilvántartott műemléki értékek és ezek telke kivételével);  

8.5. A Pest Megyei Kormányhivatal kizárásával érintett ügyekben ellátja az általános építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatokat (műemlékek, nyilvántartott műemléki értékek 
és ezek telke kivételével);  

8.6. A főosztályvezető eseti megbízása alapján ellátja a további általános építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti hatósági feladatokat; 

8.7. A 8.1.-8.6. alpontokban írt esetekben – örökségvédelmi érintettség esetén – szakkérdés-vizsgálat 
vagy egyéb együttműködés érdekében, rövid elektronikus úton megkeresi az Örökségvédelmi 
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Osztályt és – világörökségi területet érintő ügyekben – ÉTDR-ben a kulturális örökség védelméért 
felelős minisztert; 

8.8. Ellátja a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép 
védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. r. szerinti 
településkép-védelmi hatósági és településképi véleményezési feladatokat; 

8.9. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott további 
feladatokat. 

9. Az Észak-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

9.1.  Budapest Főváros II., III. és XII. kerületét érintő ügyekben ellátja az épített környezet alakításáról 
és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., továbbá az 
építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló, Korm. r., a 
rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló Korm. r., és más 
jogszabályok szerinti általános építésügyi hatósági, szakhatósági és nem-hatósági feladatokat, 
amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és hatáskörébe; 

9.2. Budapest Főváros II., III. és XII. kerületét érintő ügyekben ellátja az épített környezet alakításáról 
és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., az 
építésfelügyeleti bírságról szóló Korm. r., továbbá a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló, Korm. r. és más jogszabályok szerinti általános építésfelügyeleti hatósági és 
nem-hatósági feladatokat, amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és 
hatáskörébe; 

9.3. A 9.1.-9.2. alpontokban írt esetekben – örökségvédelmi érintettség esetén – szakkérdés-vizsgálat 
vagy egyéb együttműködés érdekében, rövid elektronikus úton megkeresi az Örökségvédelmi 
Osztályt és – világörökségi területet érintő ügyekben – ÉTDR-ben a kulturális örökség védelméért 
felelős minisztert; 

9.4. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott további 
feladatokat. 

10. A Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

10.1. Budapest Főváros I., XI. és XXII. kerületét érintő ügyekben ellátja az épített környezet 
alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., továbbá az 
építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló, Korm. r., a 
rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló Korm. r., és más 
jogszabályok szerinti általános építésügyi hatósági, szakhatósági és nem-hatósági feladatokat, 
amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és hatáskörébe; 

10.2. Budapest Főváros I., XI. és XXII. kerületét érintő ügyekben ellátja az épített környezet 
alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., az 
építésfelügyeleti bírságról szóló Korm. r., továbbá a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló,Korm. r. és más jogszabályok szerinti általános építésfelügyeleti hatósági és 
nem-hatósági feladatokat, amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és 
hatáskörébe; 

10.3. A 10.1.-10.2. alpontokban írt esetekben – örökségvédelmi érintettség esetén – szakkérdés-
vizsgálat vagy egyéb együttműködés érdekében, rövid elektronikus úton megkeresi az Örökség-
védelmi Osztályt és – világörökségi területet érintő ügyekben – ÉTDR-ben a kulturális örökség 
védelméért felelős minisztert; 
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10.4. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott 
további feladatokat. 

11. A Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

11.1.  Budapest Főváros IV., V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerületét, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat közvetlen igazgatása alatt álló területet érintő ügyekben ellátja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., 
továbbá az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló,Korm. r., a 
rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló Korm. r., és más 
jogszabályok szerinti általános építésügyi hatósági, szakhatósági és nem-hatósági feladatokat, 
amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és hatáskörébe; 

11.2. Budapest Főváros IV., V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerületét, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat közvetlen igazgatása alatt álló területet érintő ügyekben ellátja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., az 
építésfelügyeleti bírságról szóló Korm. r., továbbá a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló, Korm. r. és más jogszabályok szerinti általános építésfelügyeleti hatósági és 
nem-hatósági feladatokat, amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és 
hatáskörébe; 

11.3.   A 11.1.-11.2. alpontokban írt esetekben – örökségvédelmi érintettség esetén – szakkérdés-
vizsgálat vagy egyéb együttműködés érdekében, rövid elektronikus úton megkeresi az Örökség-
védelmi Osztályt és – világörökségi területet érintő ügyekben – ÉTDR-ben a kulturális örökség 
védelméért felelős minisztert; 

11.4. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott 
további feladatokat. 

12. A Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 

12.1. Budapest Főváros X., XIV., XV., XVI. és XVII. kerületét érintő ügyekben ellátja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., 
továbbá az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló, Korm. r., a 
rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló Korm. r., és más 
jogszabályok szerinti általános építésügyi hatósági, szakhatósági és nem-hatósági feladatokat, 
amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és hatáskörébe; 

12.2.  Budapest Főváros X., XIV., XV., XVI. és XVII. kerületét érintő ügyekben ellátja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., az 
építésfelügyeleti bírságról szóló Korm. r., továbbá a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló,Korm. r. és más jogszabályok szerinti általános építésfelügyeleti hatósági és 
nem-hatósági feladatokat, amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és 
hatáskörébe; 

12.3. A 12.1.-12.2. alpontokban írt esetekben – örökségvédelmi érintettség esetén – szakkérdés-
vizsgálat vagy egyéb együttműködés érdekében, rövid elektronikus úton megkeresi az Örökség-
védelmi Osztályt és – világörökségi területet érintő ügyekben – ÉTDR-ben a kulturális örökség 
védelméért felelős minisztert; 

12.4. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott 
további feladatokat. 

13.  A Dél-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály által ellátott feladatok: 
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13.1. Budapest Főváros XVIII., XIX., XX., XXI. és XXIII. kerületét érintő ügyekben ellátja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., 
továbbá az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló, Korm. r., a 
rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló Korm. r.,  és más 
jogszabályok szerinti általános építésügyi hatósági, szakhatósági és nem-hatósági feladatokat, 
amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és hatáskörébe; 

13.2. Budapest Főváros XVIII., XIX., XX., XXI. és XXIII. kerületét érintő ügyekben ellátja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szólótörvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. r., az 
építésfelügyeleti bírságról szóló Korm. r., továbbá a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló, Korm. r. és más jogszabályok szerinti általános építésfelügyeleti hatósági és 
nem-hatósági feladatokat, amelyek nem tartoznak a Főosztály más osztályának feladat- és 
hatáskörébe; 

13.3. A 13.1.-13.2. alpontokban írt esetekben – örökségvédelmi érintettség esetén – szakkérdés-
vizsgálat vagy egyéb együttműködés érdekében, rövid elektronikus úton megkeresi az Örökség-
védelmi Osztályt és – világörökségi területet érintő ügyekben – ÉTDR-ben a kulturális örökség 
védelméért felelős minisztert; 

13.4. Ellátja a főosztályvezető vagy a Kormányhivatal felsővezetői által esetileg meghatározott 
további feladatokat. 

 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat- és hatásköre 

 

14. A Főosztály vezetőjének feladatai: 

14.1.  Képviseli a Főosztályt, az osztályvezetőknek (kivételesen más foglalkoztatottaknak) eseti 
megbízást adhat a képviselet ellátására. 

14.2. A jogszabályok, az SZMSZ és jelen Ügyrend keretei között gondoskodik – az osztályvezetők 
közreműködésével – a Főosztály éves munkatervének és ellenőrzési tervének elkészítéséről, 
ellenőrzi azok végrehajtását. 

 

14.3. Dönt – illetve a Kormányhivatal felsővezetői felé javaslatot készít elő – az egyes osztályok 
feladatkörébe nem utalt főosztályi ügyekben. 

14.4. A kormánymegbízott meghatalmazása alapján szervezi és felügyeli a Főosztály feladatkörébe 
tartozó általános építésügyi, építésfelügyeleti, műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi 
feladatok ellátását; ennek során feladata különösen a terület- és a településrendezésnek, az 
épített környezet és a településkép alakításának és védelmének, valamint a kulturális örökség 
értékei védelmének összehangolása, a feladatkörükben érintett osztályok munkájának szakmai 
koordinációjával. 

14.5.  Az ÉTDR-en, az e-napló alkalmazáson és az Országos Építésügyi Nyilvántartás további 
elektronikus alkalmazásain keresztül történő ügyintézés működőképessége érdekében a 
szükséges háttér-feltételek biztosításához (informatikai hálózat, megfelelő internet kapcsolat, 
programtelepítés, számítógépek, szkennerek, nyomtatók, az otthoni- és a távmunka-végzés 
feltételei stb.) a szükséges kezdeményezéseket megteszi a Kormányhivatal felsővezetése felé, 
illetve megállapítja a rendszer-adminisztrátorok személyét és a szerepkör-gyakorlókat, továbbá 
megbízza a Főosztály TAKARNET-jogosultsággal rendelkező munkatársait. 
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14.6. Részt vesz a szakmai irányító szervek által a szakmai irányítás operatív eszközeként 
összehívott, a szakmai munka ellátásához kapcsolódó szakmai értekezleteken és szakmai 
tájékoztatókon, valamint a szakértői testületi és bizottsági üléseken, tervtanácsokon, a Műemléki 
Tanácsadó Testület ülésén, a településrendezési eszközök egyeztető tárgyalásain. 

14.7. Fogadja az osztályvezetőkre panaszt tett ügyfeleket; soron kívül fogadja az országgyűlési 
képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket. 

15. Az osztályvezetők feladatai az általuk vezetett szervezeti egység vonatkozásában: 

15.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a Kormányhivatal 
felsővezetőitől, illetőleg a Főosztály vezetőjétől kapott utasítás, iránymutatás alapján – vezetik, 
irányítják és ellenőrzik az osztályuk munkáját és felelősek osztályuk feladatainak ellátásáért. 

15.2. Ellátják az osztályukra vonatkozó normatív utasításban – különösen az SZMSZ-ben és jelen 
Ügyrendben – meghatározott feladatokat. 

15.3. Gyakorolják az osztályuk foglalkoztatottjai felett az átruházott munkáltatói jogköröket. 

 

15.4. Kezdeményezik a kiküldetések és a saját gépjárműhasználat engedélyezését; intézkednek a 
helyszíni szemlékhez (indokolt esetben) szükséges hivatali gépjármű rendelkezésre állásáról. 

15.5.  Közreműködnek a Főosztály éves munka- és ellenőrzési tervének elkészítésében; irányítják, 
majd ellenőrzik annak osztályukra vonatkozó végrehajtását. 

15.6. A szabadságolási ütemterv keretei között engedélyezik osztályuk közszolgálati tisztviselőinek 
és munkavállalóinak szabadság-igénybevételét és egyéb munkahelyről történő távollétét; 
felelősek a vonatkozó jogszabály szerinti határnapokig az éves szabadságok kiadásáért. 

15.7. Részt vesznek a szakmai irányítók által a szakmai irányítás operatív eszközeként összehívott, 
a szakmai munka ellátásához kapcsolódó szakmai értekezleteken és szakmai tájékoztatókon, 
szakértői testületi üléseken (pl. tervtanácsok, Műemléki Tanácsadó Testület, Ásatási Bizottság 
stb.). 

15.8. Képviselik osztályukat, osztályuk foglalkoztatottjainak eseti megbízást adhatnak a képviselet 
ellátására. 

15.9. Szakmai feladatkörükben eljárva együttműködnek és kapcsolatot tartanak a feladatukat 
képező ügykörökben közreműködő társszervekkel és egyéb hatóságokkal; soron kívül fogadják 
az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket. 

16. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

16.1. Kormánytisztviselők: 

16.1.1. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztályon és az Örökségvédelmi Osztályon: 

16.1.1.1. Műemlék-felügyelő: védett műemléki értékkel bíró ingatlanok esetében általános építésügyi, 
építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági, szakhatósági, szakkérdés-vizsgálati és nem-
hatósági feladatkör; az osztályvezető és a főosztályvezető munkájának támogatása; 

16.1.1.2. Régészeti felügyelő: régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek esetében régészeti 
örökségvédelmi hatósági, szakhatósági, szakkérdés-vizsgálati és nem-hatósági feladatkör; 
az osztály-vezető és a főosztályvezető munkájának támogatása; 

16.1.1.3. Tikársági és igazgatási ügyintéző: az osztályok adminisztrációjának elvégzése, az 
Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztályon a koordinációs feladatok ellátása; az 
osztályvezető és a főosztályvezető munkájának támogatása; 
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16.1.1.4. Jogi támogató: az osztályok feladatainak jogi támogatása, az Építésügyi és Örökségvédelmi 
Koordinációs Osztályon a koordinációs feladatok ellátása; az osztályvezető és a 
főosztályvezető munkájának támogatása; 

16.1.1.5. Hatósági szakügyintéző: az osztályok feladatainak igazgatásszervezési támogatása, az 
Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztályon a koordinációs feladatok ellátása; az 
osztály-vezető és a főosztályvezető munkájának támogatása. 

16.1.2. A Főosztály további osztályain: 

16.1.2.1.  Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző: általános építésügyi és építés-
felügyeleti hatósági, szakhatósági, szakkérdés-vizsgálati és nem-hatósági feladatkör; az 
osztályvezető és a főosztályvezető munkájának támogatása; 

16.1.2.2. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintéző: az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatóságok által nyújtandó kötelező adatszolgáltatások feladatkör; az osztályvezető és a 
főosztály-vezető munkájának támogatása; 

16.1.2.3. Tikársági és igazgatási ügyintéző: az osztályok adminisztrációjának elvégzése; az osztály-
vezető és a főosztályvezető munkájának támogatása; 

16.1.2.4. Jogi támogató: az osztályok feladatainak jogi támogatása; az osztályvezető és a főosztály-
vezető munkájának támogatása; 

16.1.2.5. Hatósági szakügyintéző: az osztályok feladatainak igazgatásszervezési támogatása; az 
osztályvezető és a főosztályvezető munkájának támogatása. 

16.2.  Munkavállalók: az osztályok ügyintézői, szakügyintézői, osztályvezetői és a főosztályvezető 
munkájának támogatása. 

16.3. A Főosztályon foglalkoztatott közigazgatási – vagy esetleges egyéb – ösztöndíjas és 
gyakornok munkatársakra, szakmai gyakorlatukat végző felsőoktatási hallgatókra, illetve a 
közhasznú és közfoglalkoztatott munkatársakra a vonatkozó szakmai követelményeket, az őket 
megillető jogokat és kötelezettségeket, felelősségi szabályokat a megfelelő sajátos 
foglalkoztatási jogszabályok, illetve szerződések szerinti eltérésekkel kell figyelembe venni.  

 

IV. Fejezet 

Működési rend 

17.  Helyettesítés: 

17.1. A főosztályvezetői álláshely betöltetlensége esetén a kormánymegbízott írásban határozza 
meg a főosztályvezető feladatköreit ideiglenesen ellátó osztályvezető személyét.  

17.2. Valamely osztályvezetői álláshely betöltetlensége esetén a főosztályvezető írásban határozza 
meg az osztályvezető feladatköreit ideiglenesen ellátó másik osztályvezető személyét.  

17.3. A főosztályvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott osztályvezető 
gyakorolja a főosztályvezető feladatkörébe utaltakat (pl. kiadmányozás, képviselet). 

17.4. Az osztályvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonos telephelyen elhelyezett 
másik osztály osztályvezetője gyakorolja az osztályvezető feladatkörébe utaltakat (pl. 
kiadmányozás, képviselet); kettőnél több, azonos telephelyen elhelyezett osztály esetén a 
főosztályvezető kijelölése szerint. 

17.5. Az egyes osztályok kormánytisztviselői, az egyik osztály feladat-, irattorlódása esetén (az 
érintett osztályvezetők megállapodása alapján) a munkacsúcs idején az ügyirat-hátralékkal 
fenyegetett osztály ügyeiben és feladatvégzési területén is eljárhatnak. 

18.  Ügyfélfogadás: 
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 Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  

Hétfő: 13.00-16.00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8.00-16.00 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

Péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

18.1. A főosztályvezető személyes ügyintézés keretében előzetes időpont-egyeztetést követően 
fogadja az osztályvezetőkre panaszt tett ügyfeleket; soron kívül fogadja az országgyűlési 
képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket. 

18.2. Az osztályvezetők és a kormánytisztviselők személyes ügyintézés keretében lehetőség szerint 
előzetes időpont-egyeztetést követően fogadják az ügyfeleket; az osztályvezetők soron kívül 
fogadják az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket. 

19.  Külső, belső kapcsolattartás: 

19.1. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes 
vezető egyetértését a helyettesítését végző személy közreműködésével telefonon vagy email 
útján be kell szerezni; továbbá ennek megtörténtét vagy a kapcsolatfelvétel ismételt 
sikertelenségét, illetve az egyéb körülményeket az ügyiraton dátummal és aláírással feltüntetve 
szerepeltetni kell. 

19.2. Kapcsolattartás a Kormányhivatalon kívüli szervekkel: 

19.2.1. Az ügyintézői szintnél magasabb szinten a vezetők tartanak kapcsolatot az érintett 
vezetőekkel, szervezeti egységekkel és közigazgatási szervekkel. 

19.2.2. A Főosztály feladatköreiből következően az egyes szervezeti egységek a feladatkörükben 
érintett közigazgatási hatóságokkal, szakmai irányítókkal rendszeres kapcsolatot tartanak. 

19.2.3. Az egyéb külső szervekkel a vezetők tartják a kapcsolatot azokban az ügyekben, amelyekre 
a jelen Ügyrendben vagy a Főosztály vezetőjétől felhatalmazást kaptak. 

19.2.4. Sajtóval való kapcsolattartás a kormánymegbízott engedélyének keretei között történhet. 

19.3. A kapcsolattartás és az együttműködés Kormányhivatalon belül: 

19.3.1. A Főosztály foglalkoztatottai tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. 

19.3.2. A Főosztály foglalkoztatottai a feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységet is érintő 
ügyekben a közvetlen felettes vezetőt folyamatosan tájékoztatva és egyeztetve kötelesek eljárni; a 
Kormányhivatal felsővezetőivel, más főosztályvezetőivel és a kerületi hivatalok hivatalvezetőivel, 
osztályvezetőivel a Főosztály vezetői tartanak kapcsolatot. 

19.3.3. A Főosztály vezetője a feladatkörének ellátásával kapcsolatban a Főosztály bármely 
foglalkoztatottjának közvetlenül adhat utasítást, amelyről a foglalkoztatott haladéktalanul köteles 
beszámolni a közvetlen vezetőjének; az osztályvezető az irányítása alá nem tartozó osztály 
foglalkoztatottja részére utasítást közvetlenül nem adhat. 

20.  Értekezletek: 

20.1. A főosztályvezető a feladatellátásához szükséges gyakorisággal szakmai értekezletet tart az 
osztályvezetők (és az általa esetlegesen meghívott további személyek) részvételével, a Főosztály 
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és/vagy több osztályának körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges 
szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek 
munkájának irányítása céljából. 

20.2. A Főosztály egyes osztályait vezető osztályvezetők, a feladatellátásukhoz szükséges 
gyakorisággal, de legalább havonta szakmai értekezletet tartanak az általuk irányított szervezeti 
egység foglalkoztatottainak részvételével, a felmerült fontosabb feladatok megoldásához 
szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve az osztály munkájának 
irányítása céljából. 

21.  Ellenőrzés: 

21.1. A főosztályvezető a jogszerű és egységes joggyakorlat érdekében a Főosztály osztályainál 
belső ellenőrzéseket rendelhet el, melynek során feltárja az esetleges szabálytalanságokat és 
javaslatot tesz a helyes jogalkalmazás kialakítása érdekében. 

21.2. Az osztályvezetők, a feladatellátásukhoz szükséges gyakorisággal, az általuk vezetett 
szervezeti egység vonatkozásában az általuk meghatározott rendben rendszeresen, illetőleg 
eseti jelleggel is (szúrópróba-szerűen) kötelesek ellenőrizni a feladatok végrehajtását, az 
ügyintézés hatékonyságát és szabályszerűségét, határidő-tartását. Ellenőrzési feladatkörükben 
eseti, illetve rendszeres írásos vagy szóbeli jelentéstételi kötelezettséget írhatnak elő a 
foglalkoztatottak részére. Emellett kötelességük működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, 
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszert. Negyedévente beszámolnak a 
főosztályvezetőnek szervezeti egységük éves ellenőrzési és munkaterve teljesüléséről. 

21.3. A főosztályvezető, valamint a megbízásából az Építésügyi Hatósági Felügyeleti Osztály 
vezetője és az Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály vezetője a Főosztály 
valamennyi osztálya esetében meghatározott rendben rendszeresen, illetőleg eseti jelleggel is 
(szúrópróba-szerűen) ellenőrizheti a feladatok végrehajtását, az ügyintézés hatékonyságát és 
szabályszerűségét, határidő-tartását. A főosztályvezető, ellenőrzési feladatkörében eseti, illetve 
rendszeres írásos jelentéstételi kötelezettséget, soron kívüli beszámolót írhat elő az 
osztályvezetők részére. A Főosztály vezetője évente a Kormányhivatal felsővezetői számára – és 
a felsővezetők útján a szakmai irányítók részére – beszámolót készít az ellenőrzési- és 
munkaterv teljesüléséről. 

21.4. A Főosztályra érkező adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése előtt – a rendelkezésre álló 
idő függvényében – az összesítendő adatok újra leellenőrizendőek, az esetleges korábbi 
tévedések korrekciója végett, a hibák kumulálódásának megakadályozás céljából. Ennek 
kontrollja az osztályvezetők felelőssége, szakterületi adataik tekintetében. Az adatok 
összesítéséért felelős osztály, a főosztály-vezető ellentétes megbízása hiányában az Építésügyi 
és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI ÉS OKTATÁSI FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Hatósági és Oktatási Főosztály 
Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
A főosztályvezető irodájának címe: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., I. emelet 105. 
E-mail (1): hatosag@bfkh.gov.hu 
E-mail (2) oktatas@bfkh.gov.hu (Oktatási és Köznevelési Osztály) 
 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. A Főosztály illetékessége fő szabály szerint Budapest Főváros Kormányhivatala általános 
illetékességi területére – Budapest Főváros közigazgatási területére – terjed ki.  
3.2. Az Oktatási és Köznevelési Osztály illetékessége Budapest Főváros I-XXIII. kerületeire terjed ki 
és a Hivatal oktatással kapcsolatos feladatai körében ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben, valamint a szakképzésről szóló  törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, valamint a szakképzési államigazgatási szerv 
számára meghatározott feladatokat. 
3.3. A Hatósági Osztály országos illetékességgel jár el a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében, illetve a 
szomszédos államokban élő, „Magyar igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal 
rendelkező nem magyar állampolgár kérelmező esetében a hadigondozotti ellátás megállapítása iránti 
ügyekben; a Magyar Igazolvány-ügyekben; a szépkorúak jubileumi juttatása ügykörben; a 
gépjárművek származás-ellenőrzésével, eredetiség-vizsgálatával és a hatósági alvázszámok utólagos 
engedélyezésével kapcsolatos ügyekben. 
3.4. A Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály országos illetékességgel látja el a konzulok 
anyakönyvi tevékenységének felügyeletével, valamint az anyakönyvi tanúsítványt ki nem adó államok 
listájának közzétételével kapcsolatos feladatokat. 

 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

  

Hatósági és Oktatási 
Főosztály 

Hatósági 
Osztály 

Hatósági Döntés-
felülvizsgálati 

Osztály 

Oktatási és 
Köznevelési 

Osztály 

mailto:oktatas@bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Hatósági Osztály és Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály általános feladatai: 

5.1. Koordinációs feladatkörben, a jegyzők és a kerületi hivatalok kérésére, szakmai segítséget nyújt 
a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdésekben. 

5.2. Intézi a közérdekű bejelentésekkel és javaslatokkal, panaszokkal kapcsolatos ügyeket. 
5.3. Naprakészen tartják az általuk vezetett nyilvántartásokat. 
5.4. Feladatköreikben előkészítik a kormánymegbízott és a főigazgató részére a Kormányhivatal 

alábbi tevékenységeit érintő beszámolókat, határidős feladatokat: 
5.4.1. hatósági féléves statisztikai adatszolgáltatás, határidő: minden félévet követően (februárban 

és augusztusban); a továbbításért felelős szervezeti egységhez küldéssel összesítésre a 
Miniszterelnökség részére; 

5.4.2. OSAP statisztikai adatgyűjtés, határidő: minden évet követően (február); a továbbításért 
felelős szervezeti egységhez küldéssel összesítésre a Miniszterelnökség részére; 

5.4.3. előző éves beszámoló a kormánymegbízotti jelentéshez a továbbításért felelős szervezeti 
egységhez küldéssel összesítésre a Miniszterelnökség részére; 

5.4.4. a kiemelt ügyekhez kapcsolódó monitoring jelentések: 
5.4.4.1. heti (minden hétfő 16 óra), az állami főépítész részére, 
5.4.4.2. havi (tárgyhónapot követő első munkanap), az állami főépítész részére, a Miniszterelnökség 

felé, 
5.4.4.3. negyedéves (minden negyedévet követő hónap 5. napjáig), az állami főépítész részére, a 

Miniszterelnökség felé, 
5.5. A határidős feladatok elkészítéséért az arra a feladatra kijelölt ügyintéző(k) és a szervezeti 

egységet közvetlenül vezető osztályvezető felel(nek), elkészültét és a határidő betartását a 
főosztályvezető, illetve az osztályvezetők ellenőrzik. 

6. Hatósági Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Eljár a szépkorúak jubileumi juttatásával kapcsolatos ügyekben (országos illetékességgel). 
6.2. Kapcsolatot tart az Osztályt érintő ügyekben a perképviseleti tevékenységet folytató osztállyal. 
6.3. Jelzéssel él az ügyköreibe tartozó témákban új jogszabály megalkotására, meglévő 

módosítására. Felkérésre véleményezi a jogszabálytervezeteket. 
6.4. Kapcsolatot tart az ügyköreiben a szakmai irányítást végző szervekkel; illetve a feladatát képező 

ügykörökben eljáró egyéb hatóságokkal, közigazgatási szervekkel, így különösen: 
ügyészséggel, bírósággal, polgármesterekkel, jegyzőkkel, kerületi hivatalokkal, járási 
hivatalokkal, Magyarország főkonzulátusaival, konzulátusaival, az Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatósággal, a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, a Központi Statisztikai Hivatallal, a 
Belügyminisztérium nyilvántartási, közlekedési igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységeivel, 
az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a megyei rendőr-főkapitányságokkal, a Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságával, a megyei kormányhivatalok közlekedési 
feladatot ellátó szervezeti egységeivel, a Kormányhivatal szakmai és funkcionális szervezeti 
egységeivel. 

6.5. Egyfokú eljárásban hatóságként eljár: 
a) a külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése iránti, 
b) a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar 
állampolgár kérelmező esetében, illetve azon nem magyar állampolgár kérelmező esetében is, aki 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvány”-nyal 
vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkezik, a hadigondozotti ellátás megállapítása 
iránti, 
c) a kisajátítási, 
d) a kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés iránti, 
e) az ingatlan gyorsforgalmi út céljára rendelkezésre tartása miatti kártalanítás megállapítása 
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iránti, 
f) a korlátozási kártalanítási, 
g) a bányászati szolgalmi jog alapítási, 
h) a vízvezetési szolgalmi jog alapítási, 
i) a víziközmű-rendszerbe való bekötésre kötelezési, 
j) a Magyar igazolvány kiállítása iránti, 
k) a Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti, 
l) a kötelező statisztikai adatszolgáltatással összefüggő közigazgatási bírság kiszabása iránti, 
m) a jármű előzetes eredetvizsgálata, jármű származásának ellenőrzése, illetve jármű azonosító 
jellel történő utólagos ellátásának engedélyezése iránti, 
n) az állandó menazséria működésének engedélyezése iránti 

ügyekben. 
6.6. Gondoskodik a Kormányhivatal jogszabályban meghatározott vagyonátadó bizottsági 

feladatainak ellátásáról; vezeti a hatósági közvetítők névjegyzékét. 
6.7. Közreműködik a Kormányhivatal illetékességi területén működő jegyzők, kerületi hivatalok 

szakmai irányításában és felügyeletében. 
6.8. Külföldi ingatlanszerzések ügyében statisztikai adatszolgáltatás (határidő: minden év február 

15.); főigazgatói kiadmányozással a Miniszterelnökség részére. 
6.9. Ellátja az augusztus 20-ai hivatalos állami ünnep megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és 

szervezőjének kijelöléséről szóló Korm. rendeletben az állami ünnep megtartásával összefüggő, 
Budapest Főváros Kormányhivatala által ellátandó feladatokat. 

6.10. Ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatokat. 

7. Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály által ellátott feladatok: 

7.1. A belső piaci információs rendszer (továbbiakban: IMI) hazai működéséről és az abban való 
részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló Korm. rendelet alapján: 

7.1.1. gondoskodik az IMI-rendszerben a rá, mint hatóságra és felhasználóira vonatkozóan 
regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását szervezeten 
belül. 

7.1.2. együttműködik az IMI-koordinátorokkal és az Európai Bizottsággal az IMI-rendszer megfelelő 
működése érdekében, ennek keretében részükre az IMI-rendszer alkalmazásáról – az általuk 
igényeltek szerint, a szükséges körben – adatot szolgáltat, és jelez bármilyen, az IMI-rendszer 
alkalmazásával összefüggésben felmerült problémát. 

7.1.3. rögzíti a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti nyilvántartásokat, azok általános tartalmát és 
elektronikus elérhetőségét az IMI-rendszerben. 

7.2. Ellátja a jogszabályban meghatározott anyakönyvi szervi feladatokat, a hazai anyakönyvezési 
ügyeket kivéve. 

7.3. Az Osztály ügyköreit érintően elbírálja a hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos jogorvoslati 
kérelmeket. Fenti ügycsoportokban elbírálja a kizárásra vonatkozó indítványokat. 

7.4. Kapcsolatot tart az ügyköreiben a szakmai irányítást végző szervekkel; illetve a feladatát képező 
ügykörökben eljáró egyéb hatóságokkal, közigazgatási szervekkel, így különösen: 
ügyészséggel, bírósággal, polgármesterekkel, jegyzőkkel, kerületi hivatalokkal, járási 
hivatalokkal, Magyarország főkonzulátusaival, konzulátusaival, az Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatósággal, a Belügyminisztérium nyilvántartási, közlekedési igazgatási feladatot ellátó 
szervezeti egységeivel, az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a megyei rendőr-
főkapitányságokkal, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságával, a megyei 
kormányhivatalok közlekedési feladatot ellátó szervezeti egységeivel, a Kormányhivatal szakmai 
és funkcionális szervezeti egységeivel. 
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7.5. Másodfokú hatóságként, valamint felügyeleti jogkört gyakorolva eljár a jegyző alábbi elsőfokú 
eljárásaival összefüggésben: 

a) a hagyatéki leltárral kapcsolatos, 
b) az adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos, 
c) a helyi adóval és gépjárműadóval, valamint a talajterhelési díjjal összefüggő adóztatással 

kapcsolatos, 
d) a kereskedelmi tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos, 
e) a zenés, táncos rendezvények tartására vonatkozó engedély kiadása iránti, 
f) a kút létesítésének engedélyezése iránti, 
g) a rendeltetés-módosítási engedély iránti, 
h) a közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti, 
i) a birtokvédelmi végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat (végrehajtási kifogás) 

elbírálása iránti, 
j) a jegyző társasházakat érintő törvényességi felügyeleti jogkörével érintett, 
k) a zaj- és rezgésvédelmi (környezetvédelmi hatósági), 
l) a jegyzői hulladékgazdálkodási (környezetvédelmi hatósági) 
ügyekben. 

7.6. Felügyeleti jogkört gyakorolva eljár a kerületi hivatalok alábbi egyfokú hatósági ügyeivel 
összefüggésben: 
a) üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-
felügyeleti hatóságként való eljárás; 
b) temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése; 
c) temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés, nyilvántartás; 
d) hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelem Magyarországon élő, 
magyar állampolgár esetében; 
e) mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványának kiadására, meghosszabbítására, 
visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárás; 
f) állatpanzió és állatmenhely (állatotthon) létesítésének engedélyezése és a szolgáltatás 
felügyelete az állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében; 
g) a személyiadat- és lakcím-nyilvántartási ügyekben; 
h) az egyéni vállalkozói ügyekben; 
i) egyes közlekedési igazgatási hatósági ügyekben, a járművezetésre jogosító okmányokkal – 
így a vezetői engedéllyel – kapcsolatos ügyekben, valamint a mozgásában korlátozott személyek 
parkolási igazolványa ügyében. 

7.7. Ellátja továbbá másodfokon azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, melyeknél a fellebbezés 
nem kizárt, és törvény vagy kormányrendelet nem határoz meg a fellebbezés elbírálására jogosult 
hatóságot, és a Kormányhivatal szervezeti egységein belül nem tartozik más főosztály 
hatáskörébe. 

7.8. A kerületi hivatalok tekintetében végzett döntés-felülvizsgálati tevékenység körében ellátja a 
döntés-felülvizsgálati osztály Ügyrend Általános rendelkezéseiben foglalt feladatait: 

7.8.1. Jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos feladatok: 
7.8.1.1.  a hivatali kapu munkanapokon történő folyamatos figyelemmel kísérése, intézkedés 

megtétele; 
7.8.1.2. egyedi hatósági ügyben hozott döntések szakszerűségének (és jogszerűségének) vizsgálata 

az ügyfél kérelme (keresete) alapján, javaslatok megfogalmazása az Ákr. szerint saját 
hatáskörben alkalmazható jogorvoslatok érvényesítésére; 

7.8.1.3.  a kereseti kérelem alapján a védirat szakmai megalapozása a keresetlevél 
tényállításaira és anyagi jogi megállapításaira az alkalmazott jog tekintetében; 

7.8.1.4. a keresetlevél és az ügy iratainak elektronikus úton történő továbbítása a Jogi és Koordinációs 
Főosztály Perképviseleti Osztályának; 
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7.8.1.5. kapcsolattartás a Jogi és Koordinációs Főosztály Perképviseleti Osztályával. 
7.8.2. Elemző, értékelő tevékenység: 
7.8.2.1. a Főosztály ügyeiben született jogerős bírósági döntések tapasztalatainak elemzése, 

javaslatok megfogalmazása az eredményes joggyakorlat érdekében; 
7.8.2.2. a Kormányhivatal ellenőrzési terve alapján a főosztályvezető által meghatározott rendben és 

gyakorisággal az egyedi ügyek reprezentatív mintavétellel történő ellenőrzése a 
jogszabálysértések megelőzése, felderítése, az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében; 

7.8.2.3. a főosztályvezető által meghatározott időszakonként a hatósági osztályok jogalkalmazó 
tevékenységének elemzése, javaslatok - beleértve az ügyintézési határidő hatékony 
felhasználását valamint az ügyféli jogok érvényesülése garanciáit is -, ágazati specifikus 
iratminták tervezetének kidolgozása, alkalmazásának nyomon követése a belső munkafolyamatok 
fejlesztése érdekében. 

7.8.3. Felügyeleti eljárás lefolytatása (hivatalból, illetve bejelentés alapján) az Ákr. rendelkezéseinek 
megfelelően a kerületi hivatal hatósági döntései esetében, ha a felügyeleti szerv jogkörét 
jogszabály más szervre nem ruházza át. 

7.8.4. Egyedi ügyekben a Főosztály hatósági ügyintézői jogalkalmazói tevékenységének 
jogértelmezéssel történő segítése. 

7.8.5. Az elektronikus kapcsolattartás elterjedése, zökkenőmentes alkalmazása érdekében 
együttműködés a szakrendszerek fejlesztőivel, az alkalmazási nehézségek folyamatos jelzése. 

7.8.6. Adatszolgáltatás, időszakos tájékoztatás a kormánymegbízott, a főigazgató és külső szervek 
felé. 

7.9. Közreműködik a Kormányhivatal illetékességi területén működő jegyzők, kerületi hivatalok, 
anyakönyvvezetők szakmai irányításában és felügyeletében, ellenőrzésében. 

7.10. A Szervezési Osztály közreműködésével szervezi és bonyolítja az anyakönyvi szakvizsgát. 

8. Oktatási és Köznevelési Osztály által ellátott feladatok: 

8.1. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, az Oktatási Hivatalról szóló Korm. rendeletben, továbbá a szakképzésről szóló 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatokat. 

8.2. Oktatási hatósági feladatai tekintetében ellátja az egyházi és magán fenntartású köznevelési 
intézmények nyilvántartásával és működési engedélyezési eljárásával, valamint az egyházi és 
magán fenntartású szakképző intézmények működési engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat. 

8.3. A Kormányhivatal oktatási hatóságaként eljár: 
8.3.1. az érettségi vizsgára való jelentkezési eljárással kapcsolatos ügyekben elsőfokú hatóságként, 
8.3.2. az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony egyenlő bánásmód 

követelményének megsértésével történt létrejöttével kapcsolatos ügyekben, 
8.3.3. a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények hatósági ellenőrzésével kapcsolatos 

ügyekben, 
8.3.4. az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények fenntartói tevékenységének 

törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben, 
8.3.5. az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásával és működési 

engedélyezésével kapcsolatos ügyekben, 
8.3.6. az egyházi és magán fenntartású szakképző intézmények működési engedélyezésével 

kapcsolatos ügyekben, 
8.3.7. a szakképzésben az előzetes tanulmányok beszámításával kapcsolatos ügyekben, 
8.3.8. a fegyelmi határozattal történt kizárást követő iskolakijelöléssel kapcsolatos ügyekben, 
8.3.9. ellátja a gyermek, tanuló fejlesztő foglalkozásokon való részvételre, a nevelési tanácsadáson, 

az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton való megjelenésre kötelezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

8.4. A Kormányhivatal másodfokú oktatási hatóságaként jár el a nem a Kormányhivatal által 
működtetett érettségi vizsga vizsgabizottságának, szakmai vizsga vizsgabizottságának, valamint 
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a független vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása 
ellen benyújtott fellebbezések elbírálása során. 

8.5. A Kormányhivatal közoktatás-értékelési és szervezési feladatai tekintetében: 
8.5.1. ellátja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában a Kormányhivatal számára meghatározott 

szervezési feladatokat, 
8.5.2. működteti az érettségi vizsgabizottságokat, 
8.5.3. közreműködik az Országos Képzési Jegyzék alapján az innovációs és technológiai miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, 
központi gyakorlati feladatainak szétosztásában, 

8.5.4. ellátja a köznevelés rendszerében kiállított okirat külföldi felhasználása előtti felül-
hitelesítéssel kapcsolatos feladatokat, 

8.5.5. ellátja a Kormányhivatal vizsgabizottságai által kiadott bizonyítványok, tanúsítványok 
másodlatainak kiadását, 

8.5.6. ellátja a független vizsgabizottságok működtetésével kapcsolatos feladatokat, 
8.5.7. ellátja a felnőttoktatás keretében tanulmányi időt lerövidítő tanulók osztályozó vizsgái 

tekintetében a vizsgabiztosok kirendelésével kapcsolatos feladatokat, 
8.5.8. ellátja az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények oktatásért felelős 

miniszterrel kötött köznevelési szerződésével és egyoldalú nyilatkozatával kapcsolatos 
feladatokat, 

8.5.9. ellátja a tanulói vagy gyermekbalesetekhez kapcsolódó, a kormányhivatalhoz telepített 
feladatokat. 

8.6. Kapcsolatot tart az Osztályt érintő ügyekben a perképviseleti tevékenységet folytató 
foglalkoztatottakkal. 

8.7. Jelzéssel él az ügyköreibe tartozó témákban új jogszabály megalkotására, meglévő 
módosítására. Felkérésre véleményezi a jogszabálytervezeteket. 

8.8. Kapcsolatot tart az ügyköreiben a szakmai irányítást végző szervekkel; kapcsolatot tart a 
feladatát képező ügykörökben eljáró egyéb hatóságokkal, szakigazgatási szervekkel, így 
különösen: ügyészséggel, bírósággal, polgármesterekkel, jegyzőkkel, a kerületi hivatalokkal, a 
köznevelési intézményekkel, fenntartóikkal és az Oktatási Hivatallal. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat- és hatásköre 

9. A Főosztály vezetőjének feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

10. A Hatósági Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

11. A Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

12. Az Oktatási és Köznevelési Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

13. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő 
a) hatósági ügyintézői feladatok 
b) titkársági és ügyviteli feladatok 
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14. A Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő 
c) hatósági ügyintézői feladatok 
d) titkársági és ügyviteli feladatok 

15. Az Oktatási és Köznevelési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő 
a) ellátja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában a Kormányhivatal számára meghatározott 
szervezési, hatósági és egyéb feladatokat, így különösen az emelt szintű és a középszintű 
érettségi vizsgák szervezését és lebonyolítását; 
b) ellátja az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásával és 
működési engedélyezési eljárásával, valamint az egyházi és magán fenntartású szakképző 
intézmények működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 
c) ellátja az Osztály feladatkörébe tartozó ellenőrzési feladatokat; 
d) ellátja az Osztály feladatkörébe tartozó titkársági és szervezési feladatokat. 

IV. Fejezet 

Működési rend 

16. Helyettesítés 

Az azonos ügykörben eljáró kormánytisztviselők egymást helyettesítik az osztályvezető által 
meghatározottak szerint. Egyéb esetekben a Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai 
szerint.  

17. Ügyfélfogadás 

 Hatósági Osztály 

Hétfő: 12:00-16:00 
Kedd: --- 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: --- 
Péntek: 08:00-12:00 

 
 Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály 

Hétfő: 12:00-16:00 
Kedd: --- 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: --- 
Péntek: --- 

 
 Oktatási és Köznevelési Osztály 

Hétfő: 08:00-16:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-13:00 
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18. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

19. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

20. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA KÖZPONTI OKMÁNYIRODAI FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Központi Okmányirodai Főosztály 

Levelezési cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 110., 1133 Budapest, Pf.:1004. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1133 Budapest, Visegrádi utca 110. 

E-mail (1): kozponti.okmanyiroda@bfkh.gov.hu 

 

2. A Főosztály feladatot más  telephelyeken nem végez. 

 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. Egész országra kiterjedően általános illetékességgel látja el feladatait, egyes, külön 
jogszabályban meghatározott eljárásokban kizárólagos illetékességgel jár el. 

3.2. Kizárólagos illetékességgel végzett feladatok: 

3.2.1. a „V”, az „SP” és a „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá a „CD” betűjelű különleges 
rendszámtábla kiadása, 

3.2.2. az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított 
rendszámtábla legyártatásának engedélyezése, 

3.2.3. a külföldi vezetői engedély honosítása és visszahonosítása, 

3.2.4. az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-papír) útján benyújtott kérelemre 
indult ügyek kivételével az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül 
intézhető közlekedési igazgatási ügyek, 

3.2.5. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlása 
és cseréje, 

3.2.6. az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedély kézbesítése, átadása,  

3.2.7. a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzemben tartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges 
jellegű, egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla fehér színben történő 
utángyártásának engedélyezése, 

3.2.8. járműkísérő lap kiadása, 

3.2.9. adatváltozás nyilvántartásba történő bejegyzése, ha a polgár a személyes adatainak 
szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton a helyi választási 
irodaként eljáró jegyzőnél tette meg vagy vonta vissza,  

3.2.10. a fogvatartott polgár személyazonosító igazolványának kiadásával kapcsolatos feladatok, 

3.2.11. a konzultusok által megküldött, a konzulátuson leadott, vagy át nem vett állandó 
személyazonosító igazolványok érvénytelenítése, e ténynek a személyazonosító igazolvány 
nyilvántartásban való feltüntetése, 
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3.2.12. külképviseletnél személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, 
megsemmisüléséről, megrongálódásáról tett nyilatkozat esetén a megküldött jegyzőkönyv alapján 
e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetése, 

3.2.13. külképviseletnek a személyazonosító igazolvány megtalálásáról szóló értesítése esetén a 
találás tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő azonnali átvezetése, 

3.2.14. a sürgősségi, valamint az azonnali kiállítású úti okmány átadása a kérelmezőnek 
személyesen, törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának, 

3.2.15. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy személyi és lakcímadatainak 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – feladatokkal 
összefüggésben, az Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztállyal együttműködésben a személyi 
azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány átadása, kézbesítése. 

3.2.16. ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén 
szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi 
katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint 
ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos 
közlekedési igazgatási eljárás lefolytatása országos hatáskörben, kijelölt illetékesség alapján 
történik. 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

4.1. Személyi Okmány Osztály 

4.2. Gépjármű Okmány Osztály 

4.3. Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály 
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II. Fejezet 
A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Személyi Okmány Osztály által ellátott feladatok 

5.1. A személyazonosító igazolvány iránti kérelmek átvétele, az okmányok kiállításának 
kezdeményezése, a helyi kiállítású (ideiglenes) személyazonosító igazolványok, valamint a 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok ügyfél részére történő átadása. 

5.2. A járművezetői engedély iránti kérelmek átvétele, a kérelemmel összefüggő okmányok 
kiállításának kezdeményezése, a helyben elkészített okmányok (nemzetközi vezetői engedély) 
ügyfél részére történő átadása. 

5.3. A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása/cseréje iránti kérelmek átvétele, a 
kérelem teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, az okmányok (vezetői engedély, nemzetközi 
vezetői engedély) kiállításáról, a helyben elkészített okmányok ügyfél részére történő átadásáról 
történő intézkedés. 

5.4. Az úti okmány iránti kérelmek átvétele, illetve intézkedés az okmány kiállítására vonatkozóan. 

5.5. A hatáskörébe tartozó okmányokkal összefüggő adatkezelési és nyilvántartási feladatok ellátása. 

5.6. Intézkedés a leadott és bevont okmányok központi selejtezésre történő átadásáról. 

5.7. A parkolási igazolvány kiadásával, cseréjével, meghosszabbításával, pótlásával összefüggő 
feladatok ellátása, a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról való 
gondoskodás. 

5.8. A hatáskörébe tartozó okmányok elvesztésének, eltulajdonításának és találásának bejelentéséről 
készült jegyzőkönyv felvétele, intézkedés a vesztés, eltulajdonítás és találás tényének 
nyilvántartáson történő átvezetéséről, a talált okmányok ügyfél részére történő átadásáról, a talált 
okmányok pótlása esetén annak selejtezéséről. 

5.9. A Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások létesítésével kapcsolatos regisztrációs 
eljárás lefolytatása. 

5.10. A hatáskörébe tartozó ügyekben a KEP okmányirodai funkciókkal kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

5.11. A központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásból és az előéleti pontrendszer 
nyilvántartásból történő adatszolgáltatás, illetve adatigazolás iránti – személyesen benyújtott – 
kérelmek átvételéről gondoskodik. 

5.12. Intézkedés a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapok rögzítéséről, a szükséges fénykép-
és aláírás felvételezésről. 

5.13. Az elkészült okmányokat bevételezése, majd átadása az ügyfeleknek, amennyiben nem 
kérték azok postázását. 

5.14. Az azonnali, a sürgősségi és a soron kívüli útlevelek ügyfél részére határidőben történő 
átadása. 

5.15. Büntető feljelentés megtételének kezdeményezése az osztály feladatkörébe tartozó eljárások 
során tudomásra jutott bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetén. 

6. Gépjármű Okmány Osztály által ellátott feladatok 

6.1. A járműokmányok kiállításával, kiállításának kezdeményezésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.2. A hatáskörébe tartozó okmányokkal összefüggő adatkezelési és nyilvántartási feladatok ellátása. 
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6.3. A járműokmány és a hatósági jelzés elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, 
megsemmisülése, vagy megtalálása esetén a vesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, 
megsemmisülés és a találás ténye bejelentésének jegyzőkönyvben való rögzítése, nyilvántartáson 
történő átvezetése, továbbá az okmány és hatósági jelzés pótlása. 

6.4. A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművek származás ellenőrzésére 
vonatkozó kérelmek fogadása, a nyilvántartásban rögzített adatok elektronikus úton történő 
megküldése az eljárás lefolytatására jogosult hatóságnak. 

6.5. Kizárólagos illetékességi körben ellátja az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával 
kapcsolatos feladatokat. 

6.6. Intézkedés az osztály hatáskörébe tartozó okmányok ügyfél részére történő átadásáról. 

6.7. Büntető feljelentés megtételének kezdeményezése az osztály feladatkörébe tartozó eljárások 
során tudomásra jutott bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetén. 

6.8. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésével és használatával 
kapcsolatos nyilvántartási feladatok kérelemre történő ellátása. 

6.9. A személyesen benyújtott kérelmek tekintetében a jogszabályi feltételek fennállása és a 
felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén adatszolgáltatás teljesítése a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

6.10. A hatáskörébe tartozó ügyekben a KEP okmányirodai funkciókkal kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

7. Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály által ellátott feladatok 

7.1. Büntető feljelentés megtétele a főosztály feladatkörébe tartozó eljárások során tudomásra jutott 
bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetén. 

7.2. Tájékoztatást ad a telefonon érkező, hatáskörébe tartozó kérdésekre, közreműködik az 
elektronikus vagy postai úton érkező megkeresések megválaszolásában. 

7.3. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítására irányuló eljárás során, amennyiben 
kétség merül fel a benyújtott vezetői engedély valódiságával vagy az ügyfél vezetési 
jogosultságával kapcsolatban, intézkedik a külföldi hatóság adategyeztetés céljából történő 
megkereséséről. 

7.4. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítására irányuló eljárás során végzi az 
ügyfelek tanfolyammentes gyakorlati vezetési, illetve közlekedési alapismeretekből történő 
vizsgára kötelezését. 

7.5. Gondoskodik a vezetői engedély, a személyazonosító igazolvány, valamint a személyi 
azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány találása, elvesztése, megsemmisülése esetén 
e ténynek a nyilvántartáson történő átvezetéséről, a talált okmány ügyfél részére történő 
átadásáról, illetve az okmány pótlása esetén annak selejtezéséről. 

7.6. Selejtezi az egy évi időtartamot meghaladóan tárolt, átvenni elmulasztott személyazonosító 
igazolványokat és vezetői engedélyeket, valamint az útleveleket selejtezés céljából továbbítja a 
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Okmányfelügyeleti Főosztály részére. 

7.7. Teljesíti az ügyfelek okmányok kézbesítési címének módosítására irányuló kérelmeit. 

7.8. Kezeli az ügyfélszolgálaton kezdeményezett ügyintézések során keletkezett téves illeték, illetve 
díj befizetéseket és túlfizetéseket. 

7.9. Szükség esetén intézkedik az ügyfél születési, illetve házassági adatainak beszerzése iránt az 
illetékes anyakönyvvezetőnél. 
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7.10. Lefolytatja a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző 
járműre kiadott, a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtáblával ellátott járművek, 
valamint az illetékességi körébe tartozó, Magyarországon lakcímmel nem rendelkező új tulajdonos 
által átíratni elmulasztott járművek forgalomból hivatalból történő kivonására irányuló közlekedési 
igazgatási eljárásokat. Ellátja továbbá a jármű forgalomból történő kivonásával összefüggő adatok 
járműnyilvántartásban történő rögzítését. 

7.11. Végzi az adóhatóság értesítését gépjármű tulajdonjog-változásának késedelmes bejelentése 
esetén. 

7.12. A főosztály tevékenységét érintő panasz esetén végzi annak kivizsgálását, valamint a 
bejelentő részére a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről elkészíti a válaszlevelet.  

7.13. Ellátja az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető 
közlekedési igazgatási ügyekkel kapcsolatos feladatokat. 

7.14. Közreműködik a mozgásában korlátozott személy részére történő parkolási igazolványok, 
illetve intézményi igazolványok kiadásában. 

7.15. Feladatkörét érintően a vezetői engedélyek vonatkozásában elbírálja a költségmentesség 
iránti kérelmeket . 

7.16. Gondoskodik a hatósági jelzések (rendszámtábla) és gépjármű okmányok (forgalmi engedély, 
törzskönyv) találása, elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése esetén e ténynek a 
járműnyilvántartáson történő átvezetéséről. 

7.17. Teljesíti a „P”, „E”, „Z”, „SP”, „CD” és „M” betűjelű rendszámtábla ügyfélszolgálat általi 
kiadásával összefüggő megkereséseket. 

7.18. Támogatja a személyes ügyfélszolgálat munkáját, az ügyfélszolgálaton közvetlenül nem 
elintézhető ügyekben a szükséges végzéseket, határozatokat meghozza. 

7.19. Intézkedik az ügyfélszolgálaton bejelentett elvesztett, eltulajdonított, megsemmisült 
törzskönyvek pótlása esetén a törzskönyv kiállításának kezdeményezéséről, amennyiben az 
ügyfél ismételt személyes megjelenése nem indokolt. 

7.20. Gondoskodik a helyi kiállítású okmányok helyi megsemmisítéséről. 

7.21. Szükség esetén részt vesz a személyes ügyfélszolgálati feladatok (ügyintézés) ellátásában. 

7.22. Teljesíti azon, a Gépjármű Okmány Osztály esetén meghatározott elsőfokú gépjármű 
igazgatási eljárás típusokban a főosztályhoz időpontfoglalás alapján benyújtott kérelmeket, 
amelyek esetén azonos ügyfél egy ügyfélfogadási napon belül kettőnél több ügyet kíván intézni. 

7.23. Az ország egész területére kiterjedő, kizárólagos illetékességgel engedélyezi az egyénileg 
kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla megválasztását, legyártását. 

7.24. Kizárólagos illetékességgel ellátja a CD betűjelű különleges és ideiglenes rendszámok 
kiadásával kapcsolatos feladatokat. 

7.25. Gondoskodik a járműforgalmazók járműkísérő lappal történő ellátásáról, a járműkísérő lap 
kiadásáról nyilvántartást vezet és annak felhasználását folyamatosan ellenőrzi. 

7.26. Továbbítja a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Okmánytári Főosztály részére a nyilvántartásokba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének 
alapját képező iratokat. 

7.27. A jogszabályi feltételek fennállása és a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása 
esetén adatszolgáltatást, adatigazolást teljesít a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásból 
és az előéleti pontrendszer nyilvántartásból. 
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7.28. Ellátja a Visegrádi utcai telephelyre érkező iratok érkeztetését, szkennelését, iktatását, 
postázását, valamint az ügyiratok irattárazását, selejtezését. 

7.29. Fogadja a főosztályra érkező VIP ügyfeleket mind személyi okmány, mind gépjármű okmány 
ügyintézés esetében. 

 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

8. A Főosztály vezetőjének feladatai 

8.1.  A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9. A Személyi Okmány Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

9.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9.2. Időpontfoglaláshoz időpontok kiajánlása a KOGI és az XR időpontfoglaló alkalmazásban. 

9.3. Ellenőrzi az osztály munkatársai által vezetett jelenléti ívet. 

10. A Gépjármű Okmány Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

10.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

10.2. Időpontfoglaláshoz időpontok kiajánlása a KOGI időpontfoglaló alkalmazásban. 

10.3. Ellenőrzi az osztály munkatársai által vezetett jelenléti ívet. 

11. A Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

11.1. Ellenőrzi az osztály munkatársai által vezetett jelenléti ívet. 

12. A Főosztály foglalkoztatottjainak feladatai 

12.1. Kormánytisztviselő 

12.1.1. hatósági és ügyfélszolgálati feladatok ellátása, 

12.1.2. titkársági, igazgatási és ügyviteli feladatok ellátása. 
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IV. Fejezet 
Működési rend 

 

13. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
 

14. Ügyfélfogadás 

 Személyi Okmány Osztály 
Hétfő: 08:00-20:00 
Kedd: 08:00-20:00 
Szerda: 08:00-20:00 
Csütörtök: 08:00-20:00 
Péntek: 08:00-20:00 
Szombat 08:00-14:00 
Vasárnap 08:00-14:00 
 
 Gépjármű Okmány Osztály 
  
Hétfő: 08:00-20:00 
Kedd: 08:00-20:00 
Szerda: 08:00-20:00 
Csütörtök: 08:00-20:00 
Péntek: 08:00-20:00 
 
 Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály 
Hétfő: 8:00-15:30 
Kedd: 8:00-15:30 
Szerda: 8:00-15:30 
Csütörtök: 8:00-15:30 
Péntek: 8:00-13:30 

 

15. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

15.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

16. Értekezletek 

16.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

17. Ellenőrzés 

17.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI 
FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Törvényességi Felügyeleti Főosztály Levelezési cím: 1139 Budapest, 
Teve u. 1/a-c. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. 

E-mail (1): torvenyesseg@bfkh.gov.hu 

 

2. A Főosztály feladatait a más telephelyeken nem végzi. 

 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. A Főosztály illetékessége főszabály szerint Budapest Főváros Kormányhivatala általános 
illetékességi területére – Budapest Főváros közigazgatási területére – terjed ki.  

3.2. Országos illetékességgel jár el a Budapesten székhellyel rendelkező országos nemzetiségi 
önkormányzatok és szerveik törvényességi felügyeletét ellátva. 

 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály  
főosztályvezető 

 

Települési Önkormányzati Osztály 
osztályvezető 

Nemzetiségi Önkormányzati Osztály 
osztályvezető 
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

 

5.  Települési Önkormányzati Osztály által ellátott feladatok: 

5.1. A törvényességi felügyeleti jogkörgyakorlása során a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló tv. (a továbbiakban: Mötv.), valamint a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerint jár el, az e jogszabályokban 
meghatározott eljárási rend és jogi eszközök alkalmazásával készíti elő a törvényességi 
felügyeleti intézkedéseket, illetve gyakorolja – a mindenkor hatályos kiadmányozási 
rendelkezések keretei között – e hatásköröket.  

5.1.1. Ellátja a Mötv.-ben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletével, illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat. 

5.1.2. Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a Kormányhivatal 
részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat. 

5.1.3. Ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb 
jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 
fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

5.1.4. Ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott 
feladatokat. 

5.1.5. A közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását 
kezdeményezi a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a 
Kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül. 

5.1.6. Gondoskodik az önkormányzat adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési program 
keretében történő aktualizálásáról. 

5.1.7. Ellátja a Nemzeti Jogszabálytárról szóló Kormányrendeletben meghatározott feladatokat. 

5.1.8. Kapcsolatot tart az Osztályt érintő ügyekben a perképviseleti tevékenységet folytató 
foglalkoztatottakkal. 

5.1.9. Jelzéssel él az ügyköreibe tartozó témákban új jogszabály megalkotására, meglévő 
módosítására, felkérésre véleményezi a jogszabálytervezeteket. 

5.1.10. Kapcsolatot tart a törvényességi felügyeleti jogkör szakmai irányítását végző 
minisztériumokkal, valamint a jogkör gyakorlása során érintett szervekkel, így különösen: 
polgármesterekkel, jegyzőkkel, önkormányzati képviselőkkel, az Állami Számvevőszékkel, a 
Magyar Államkincstárral, az Alapvető Jogok Biztosával, a Kúria Önkormányzati Tanácsával. 

6. Nemzetiségi Önkormányzati Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. A törvényességi felügyeleti jogkörgyakorlása során a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló tv. (a továbbiakban: Mötv.), a nemzetiségek jogairól szóló tv. (a továbbiakban: Njtv.) 
valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 
Korm. rendelet szerint jár el, az e jogszabályokban meghatározott eljárási rend és jogi 
eszközök alkalmazásával készíti elő a törvényességi felügyeleti intézkedéseket, illetve 
gyakorolja – a mindenkor hatályos kiadmányozási rendelkezések keretei között – e 
hatásköröket.  

6.1.1. Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a Kormányhivatal 
részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat. 
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6.1.2. A közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását 
kezdeményezi a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a 
Kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül. 

6.1.3. Gondoskodik az önkormányzat adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési program 
keretében történő aktualizálásáról. 

6.1.4. Ellátja a Nemzeti Jogszabálytárról szóló Kormányrendeletben meghatározott feladatokat. 

6.1.5. Kapcsolatot tart az Osztályt érintő ügyekben a perképviseleti tevékenységet folytató 
foglalkoztatottakkal. 

6.1.6. Jelzéssel él az ügyköreibe tartozó témákban új jogszabály megalkotására, meglévő 
módosítására, felkérésre véleményezi a jogszabálytervezeteket. 

6.1.7. Kapcsolatot tart a törvényességi felügyeleti jogkör szakmai irányítását végző 
minisztériumokkal, valamint a jogkör gyakorlása során érintett szervekkel, így különösen: 
nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, hivatalvezetőkkel, jegyzőkkel, nemzetiségi 
önkormányzati képviselőkkel, az Állami Számvevőszékkel, a Magyar Államkincstárral, az 
Alapvető Jogok Biztosával. 

 

 
III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 
 

7. A Főosztály vezetőjének feladatai 

7.1. Fogadja a képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket, nemzetiségi 
elnököket és hivatalvezetőket. 

8. Települési ÖnkormányzatiOsztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

8.1. Szakmai feladatkörükben eljárva együttműködnek és kapcsolatot tartanak a feladatukat 
képező ügykörökben közreműködő társszervekkel és egyéb hatóságokkal; fogadják a 
képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket. 

 

9. Nemzetiségi Önkormányzati Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

9.1. Szakmai feladatkörükben eljárva együttműködnek és kapcsolatot tartanak a feladatukat 
képező ügykörökben közreműködő társszervekkel és egyéb hatóságokkal; fogadják a 
nemzetiségi képviselőket, elnököket, elnökhelyetteseket, hivatalvezetőket és jegyzőket. 

10. A Főosztály foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő 

a) törvényességi felügyeleti ügyintéző: gondoskodik a feladatkörébe tartozó önkormányzatoktól 
beérkező képviselő-testületi, bizottsági, részönkormányzati, kisebbségi önkormányzati 
jegyzőkönyvek folyamatos vizsgálatáról, a vizsgálat eredményeként teendő intézkedések 
előkészítéséről és a kiadmánytervezetek előkészítéséről, 

b) titkársági ügyintéző: a törvényességi felügyeleti szakfeladatokhoz kapcsolódó ügyviteli 
feladatok, valamint az osztály titkársági teendőinek ellátása. 
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IV. Fejezet 
Működési rend 

 

11. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
 

12. Ügyfélfogadás 

 
 Törvényességi Felügyeleti Főosztály          
Hétfő: 8.00-16.00 
Kedd: 8.00-16.00 
Szerda: 8.00-16.00 
Csütörtök: 8.00-16.00 
Péntek: 8.00-12.00 

 

13. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
 

14. Értekezletek 

14.1. A főosztályvezető a feladatellátásához szükséges gyakorisággal szakmai értekezletet tart a 
szervezeti egységek vezetőinek részvételével, a Főosztály és szervezeti egységei körében 
felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok 
megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása céljából. 

14.2. A Főosztály egyes osztályait vezető osztályvezetők, a feladatellátásukhoz szükséges 
gyakorisággal, de legalább havonta szakmai értekezletet tartanak az általuk irányított 
szervezeti egység foglalkoztatottainak részvételével, a felmerült fontosabb feladatok 
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt 
szervezeti egység munkájának irányítása céljából. 

 

15. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA INFORMATIKAI FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Informatikai Főosztály  

Levelezési cím: 1364 Pf. 234 

A főosztályvezető irodájának címe: 1139 Budapest, Teve utca 1. a-c. 

E-mail: informatika.budapest@bfkh.gov.hu 

2. A Főosztály feladatait a székhelyén kívül az alábbi telephelyen is végzi: 

Budapest Főváros Kormányhivatala valamennyi telephelye. 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály Budapest Főváros Kormányhivatala illetékességi területén látja el feladat- és hatásköreit. 

4. A Főosztály szervezeti felépítése 

4.1. A Főosztály azon kiemelt projektek végrehajtására, amelyeknél elsődleges szakmai 
megvalósítóként közreműködik, az Uniós Fejlesztési Programirodán belül az erre vonatkozó 
Konzorciumvezetői előírás, illetve létszám meghatározás alapján külső, európai uniós forrásból 
finanszírozott Projektirodá(ka)t hoz létre határozott időre. 

4.2. Az egyes projektekben a Főosztály által ellátott feladatokért az Uniós Fejlesztési 
Programiroda vezetője – Programiroda vezető – felel. Addig az időpontig, amíg az adott 
kiemelt projektre Projektiroda nem kerül létrehozásra, a Projektiroda feladatainak ellátását az 
Uniós Fejlesztési Programiroda vezetője végzi. 

4.3. A Projektiroda vezetését Projektmenedzser és az erre vonatkozó előírás alapján a Projekt 
Pénzügyi Vezető, illetőleg Szakmai Vezető látja el a Programiroda vezető szakmai felügyelete 
és irányítása alatt.  

4.4. A kiemelt projektek megvalósítását végző projektszervezetben (Projektiroda) részt vevők 
létszáma – a konkrét Projekteket, az ahhoz kapcsolódó támogatási kérelmeket és a 
támogatási/konzorciumi szerződéseket is figyelembe véve – minden egyes projekt esetében a 
Konzorciumvezető iránymutatása alapján a Kormánymegbízott által kerül meghatározásra. Az 
adott projekthez kapcsolódó pontos létszámok és ennek alátámasztását igazoló 
dokumentumok aktuális nyilvántartásáért a Projektvezető a felelős. A Projektvezető készíti el 
és tartja karban a Projektiroda dolgozói munkaköri leírásait, valamint kezeli az Iroda egyéb 
humán jellegű feladatait. 

4.5. A Projektszervezet munkatársai a kiemelt projekt futamidejéhez alkalmazkodó, határozott 
idejű munkaszerződés keretében látják el feladatukat. 
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4.6.   A Főosztály az alábbi ábrán feltüntetett szervezeti egységekből áll:  

 

II.  Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Elektronikus információbiztonsági felelős: 

5.1. Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladata ellátása során a 
szervezet vezetőjének közvetlenül adhat tájékoztatást, jelentést. 

5.2. Gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő 
tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról. 

5.3. Az illetékes szervezeti egységek vezetőinek bevonásával előkészíti és naprakészen tartja a 
szervezet informatikai biztonsági szabályzatát. 

5.4. Közreműködik az azonosított informatikai rendszerek adminisztratív, fizikai és logikai 
jellemzőinek felmérésében. 

5.5. Az érintett szervezeti egységek bevonásával előkészíti a szervezet elektronikus információs 
rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő 
besorolását. 

5.6. Ha a biztonsági osztályoknak és szinteknek a szervezet pillanatnyilag nem felel meg, cselekvési 
tervet készít a hiányosságok megszüntetése érdekében. 

5.7. A szervezet bármely elektronikus információs rendszerét érintő biztonsági eseményről a 
jogszabályban meghatározottak szerint tájékoztatni köteles a meghatározott szervet. 

5.8. Véleményezi a szerződéseket és egyéb szabályzatokat informatikai biztonsági szempontból. 

5.9. Gondoskodik az Informatikai Biztonsági Szabályzat folyamatos betartásáról és a cselekvési terv 
rendeltetésszerű végrehajtásáról, az érintett vezetőnek jelzi észrevételeit. 

5.10. Kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal. 
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5.11. Jogosult, bármely elektronikus információs rendszer tervezésében, fejlesztésében, 
létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és 
kockázatkezelésében, karbantartásában vagy javításában közreműködőtől a biztonsági 
követelményekről tájékoztatást kérni. Ennek keretében a követelményeknek való megfelelőség 
alátámasztásához jogosult bekérni a közreműködői tevékenységgel kapcsolatos adatot, illetve 
az elektronikus információs rendszerek biztonsága tárgyában keletkezett valamennyi 
dokumentumot. 

6. Informatikai beszerzési referens feladatai: 

6.1. Tervezi, előkészíti és a társ szervezeti egységekkel együttműködve lebonyolítja, az 
informatikai eszköz-, kellékanyag és alkatrész beszerzéseket. 

6.2. Koordinálja a Kormányhivatal működéséhez szükséges informatikai tárgyú beszerzéseket. 

6.3. Javaslatot tesz rövid és középtávú beszerzésekre. 

6.4. Kapcsolatot tart a beszállítókkal. 

6.5. A szerződések és a beszerzésekhez kapcsolódó szabályozások elkészítésében proaktívan 
részt vállal 

6.6. Feladatkörébe tartozik az informatikai számlák ellenőrzése, azok illeszkedésének vizsgálata 
az érvényben lévő szerződésekhez, megrendelésekhez. 

6.7. A közbeszerzési eljárások során beszerzőként a Kormányhivatal funkcionális feladatokat 
ellátó, kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egysége által javasolt és a 
Kormánymegbízott által kijelölt személy, egyben az adott közbeszerzési eljárás bíráló 
bizottságában közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal rendelkező 
bíráló bizottsági tag, aki a beérkezett beszerzési igények alapján eljár a közbeszerzési eljárás 
kezdeményezésében. 

7. E-közigazgatási szakértői csoport 

7.1. Az aláírás és nem aláírás célú tanúsítványok menedzsmentje, kapcsolódó adminisztráció. 

7.2. Elektronikus ügyintézési cselekvési tervek, koncepciók megfogalmazása, végrehajtásában és 
ellenőrzésében való részvétel. 

7.3. Belső elektronikus folyamattámogatási megoldásokra vonatkozó javaslattétel, majd a 
bevezetés előkészítése és támogatása. 

7.4. Szervezeti tudásmenedzsment rendszer kiépítése és naprakészen tartása. Oktatási anyagok 
létrehozása. 

7.5. A Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ) és a 
Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: KEÜSZ) fejlesztésének 
figyelemmel kísérése, a KEÜSZ/SZEÜSZ-ök ügyintézési folyamatokba építésének 
megtervezése, ennek érdekében aktív kapcsolattartás a KEÜSZ/SZEÜSZ gazdákkal. A 
szolgáltatásokhoz történő csatlakozások menedzselése. 

7.6. A Rendelkezési Nyilvántartáshoz történő hozzáférés jogosultságkezelése a Hivatal egészének 
tekintetében. 

7.7. A Hivatal e-ügyintézési problémáinak feltárása, véleményezése, valamint javaslatok 
megfogalmazása. 

7.8. Az e-ügyintézéssel érintett szabályzatok elkészítése és felülvizsgálata vagy ezek támogatása. 
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8. Minden Informatikai Osztály által ellátott feladat 

8.1. Egységes Kormányhivatali Informatikai Rendszer (EKIR) üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok. 

9. Informatikai Osztály 1. által ellátott feladatok:  

9.1. A Nyugdíjbiztosítási Főosztály, a Rehabilitációs Főosztály, a Rehabilitációs Hatósági és 
Orvosszakértői Főosztály, a Foglalkoztatási Főosztály valamint a kerületi hivatalok 
foglalkoztatási osztályai és a Családtámogatási Főosztály informatikai üzemeltetési 
feladatainak ellátása. 

9.2. Az informatikai szervezeti egységek informatikai eszközgazdálkodási feladatainak 
koordinálása és végrehajtása a hivatali társszervezetekkel, illetve az államigazgatás külső 
szervezeteivel együttműködve. 

9.3. Kapcsolattartás a beszállítókkal. 

9.4. Az alkalmazásokkal kapcsolatos Kormányhivatali feladatok végrehajtásának koordinálása. 

9.5. Statisztikákat készít az általa kezelt nyilvántartások alapján. 

9.6. Közreműködik a Kormányhivatal illetékességi területén a KSH részére küldendő statisztikai 
feladatok vonatkozásában az adatgyűjtői tevékenységben, az ehhez kapcsolódó koordinációs, 
ellenőrzési feladatokban. 

9.7. Koordinálja a Központi Informatikai Bejelentő Rendszer (KIBER) üzemeltetését, fejlesztését, 
tájékoztatást nyújt a rendszer használatával kapcsolatban.  

9.8. Közreműködik az új Működés Menedzser rendszer bevezetésében és oktatásában. 

10. Informatikai Osztály 2. által ellátott feladatok:  

10.1. A Földhivatali Főosztály, a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Prielle Kornélia úti telephelye, 
a Fogyasztóvédelmi Főosztály, az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Sas utcában és a 
Kőrösi Irodaházban található osztályainak valamint Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály 
informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása. 

10.2. Ellátja a földhivatali ügyiratkezelő rendszer informatikai felügyeletét, jogosultságok kiadását, 
nyilvántartását. 

10.3. Ellátja a földhivatali belső weblap működtetését, a szükséges frissítések rendszeres 
átvezetését, és adatközlői feladatokat, a földhivatali honlap és belső weblap esetén egyaránt; 

10.4. A számítógép-hálózati szolgáltatásokkal – különösen a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal – 
valamint a vezetékes telekommunikációs rendszerekkel kapcsolatos kormányhivatali feladatok 
végrehajtásának koordinálása. 

11. Informatikai Osztály 3. által ellátott feladatok: 

11.1. A Funkcionális Főosztályok (a Kormányhivatal felső vezetése és titkárságai, Belső Ellenőrzési 
Osztály, Védelmi Titkárság, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Jogi és Koordinációs 
Főosztály, az Informatikai Főosztály, Humánpolitikai Főosztály), az Egészségbiztosítási 
Főosztály, a Hatósági és Oktatási Főosztály, a Lakástámogatási Főosztály, az Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Váci utcában és a Logodi utcában található szervezeti 
egységeinek informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása. 

A központi szerverek működésének rendelkezésre állásának biztosítása, amelynek 
szolgáltatásait további kormányhivatali szervezeti egységek is igénybe veszik. 

11.2. A Poszeidon iktatórendszerrel kapcsolatos Kormányhivatali feladatok koordinálása, első szintű 
Helpdesk biztosítása. 

11.3. Informatikai biztonsági kérdésekkel kapcsolatos tevékenység Informatikai főosztályon belüli 
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koordinálása. 
11.4. A rendszerbiztonsági felügyelői feladatok ellátása. 
11.5. Informatikai oktatás szervezése. 
11.6. A Kormányhivatal Intranet és Honlap tartalmának frissítése. 
11.7. A végfelhasználói (kliens) eszközökkel kapcsolatos kormányhivatali feladatok végrehajtásának 

koordinálása. 
11.8. Ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer folyamatos informatikai, alkalmazási és 

igazgatási Helpdesk feladatait. Gondoskodik a Kormányhivatalhoz rendelt felhasználói 
jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. Végrehajtja 
az anyakönyvi rendszerben az anyakönyvvezetők felhasználói jogosultság és autentikációs 
kártya ellátásával kapcsolatos feladatokat. 

11.9. Hivatali Kapukkal kapcsolatos Kormányhivatali feladatok koordinálása. 

12. Informatikai Osztály 4. által ellátott feladatok: 

12.1. A kerületi hivatalok – más informatikai osztálynál nem nevesített szervezeti egységei – a 
Központi Okmányirodai Főosztály, a Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály, valamint a 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Váradi utcában elhelyezett szervezeti egysége 
informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása. 
Támogatja a Kormányhivatal illetékességi területén működő kormányablakok és okmányiroda 
technikai működését, igény esetén közreműködve a közvetlen HelpDesk rendszer, a fórum 
alkalmazás és az okmányirodai levelezőrendszer (OKOM) használatában. Közreműködik a 
NISZ-szel és az Idomsoft-tal való kapcsolattartásban a kormányablakok és az okmányiroda 
üzemeltetésével összefüggő kérdésekben. 

13. Informatikai Osztály 5. által ellátott feladatok: 

13.1. Az Országos Közúti és Hajózási Főosztály; a Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály; a 
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály; a 
Népegészségügyi Főosztály; a Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály; a Műszaki 
Engedélyezési Főosztály és a kerületi hivatalok népegészségügyi osztályainak informatikai 
üzemeltetési feladatainak ellátása. 

13.2. A támogatott területek feladatellátásához szükséges szerverek működésének, rendelkezésre 
állásának biztosítása, különös tekintettel a „Mérésügyi és Műszaki Biztonsági terület 
szervereire”, amelynek szolgáltatásait megyei kormányhivatali szervezeti egységek is igénybe 
veszik. 

13.3. A Népegészségügyi Főosztály, a kerületi hivatalok népegészségügyi osztályai és a 
Közlekedési szakterület szervereinek működtetése. 

13.4. Kapcsolatot tart a kormányhivatalokkal azok Mérésügyi és Műszaki Biztonsági szakterületei 
szakmai irányításának informatikai vonatkozású ügyeiben. 

13.5. A Kormányhivatal nemesfémhitelesítési, nemesfém nyilvántartási, ellenőrzési és vizsgálati, 
valamint a pénzmosás felügyeleti feladatainak informatikai támogatása, a feladat informatikai 
szakrendszerének (nehiti) üzemeltetése, illetve a rendszerhez kapcsolódó eszközök (pl.: 
mérlegek) illesztésének támogatása. A nehiti szakrendszer tekintetében a NAV 
Vámegyablakos ügyintézésben az informatikai feladatok koordinálása. 

13.6. A Népegészségügyi Főosztály és a kerületi hivatalok népegészségügyi osztályai 
munkatársainak jogosultság igényeinek és programokkal kapcsolatos problémáinak 
megoldásában együttműködés a Nemzeti Népegészségügyi Központtal. 

13.7. A Kormányhivatal és a megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági szervezeti egységei 
részére a következő szakrendszerek biztosítása: Műszaki-biztonsági nyilvántartó rendszer, 
Metrológiai rendszer, Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Rendszer (BIFIR) és Berendezések, 
ellenőrök, szervezetek nyilvántartó, engedélyező rendszer. 

13.8. A Kormányhivatal részére a Tracker (Haditechnikai) Rendszer, a Szerencsejáték Vizsgálati 
Adatbázis, az Integrált Külkereskedelmi Engedélyezési Rendszer (IKER), az Egyablakos 
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vámeljáráshoz kapcsolódó E-ügyintézési rendszer, a Tartályhitelesítő program, a 
Pénztárgépek és taxaméterek engedélyezését, típusvizsgálatát támogató rendszer 
üzemeltetése. 

13.9. Feladatkörébe tartozik a vezetékes telefonhoz és az adatátvitelhez kapcsolódó számlák 
ellenőrzése, azok illeszkedésének vizsgálata az érvényben lévő szerződésekhez.  

14. Uniós Fejlesztési Programiroda által ellátott feladatok: 

14.1. Ellátja az európai uniós forrásból megvalósuló projektek lebonyolításával kapcsolatos 
projektmenedzsment, szakmai és egyes pénzügyi feladatokat. 

14.2. Meghatározza a projektirodák egységes működési szabályait. 

14.3. Meghatározza a kiemelt projektek egységes működési kereteit, irányítja, folyamatosan 
nyomon követi és felügyeli a kiemelt projektek végrehajtását, szükség esetén intézkedési 
tervet készít a programtervtől eltérő működés esetén. 

14.4. Kapcsolatot tart a főosztályvezető közvetlen irányításával a Kormányhivatal főosztályaival. 

14.5. Kapcsolatot tart és együttműködik a felettes szervekkel. 

14.6. Rész vesz a kiemelt projektekkel kapcsolatos, a konzorciumvezető(k) által szervezett 
értekezleteken. 

14.7. Javaslatot készít a projektek megvalósítása keretében bevonandó létszámkeretekre. 

14.8. Kiemelt projekt esetében a működési feltételeket előíró szabályok szerinti Projektiroda látja el 
a megvalósítással kapcsolatos operatív feladatokat. A kiemelt projekt vezetését a Projektiroda 
vezető (Projektvezető) látja el — szoros együttműködésben a Pénzügyi Vezetővel, valamint a 
Szakmai Vezetővel —a Főosztály vezetője, valamint a Programiroda vezető szakmai 
felügyelete és irányítása alatt. 

14.9. Projektiroda kiemelt projekt megvalósítása körében 

14.9.1. Megismeri a programtervezési dokumentációt (pályázati felhívás), figyelemmel kíséri annak 
változásait. 

14.9.2. Előkészíti a program-tervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai információkat. 

14.9.3. A kompetens szervezeti egységek, munkatársak bevonásával elvégzi a programtervezést, 
elkészíti a dokumentációt, szükség esetén – a konzorciumvezető által meghatározottak szerint 
– annak módosítását. 

14.9.4. Ellátja az európai uniós forrásból finanszírozott pályázat(ok)hoz kapcsolódó együttműködési, 
valamint konzorciumi megállapodás(ok) megkötésével, támogató nyilatkozat(ok) kiadásával, 
illetőleg a pályázat(ok) beadásához szükséges egyéb dokumentumok elkészítésével 
összefüggő feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz 
szükséges dokumentumokat előkészíti. 

14.9.5. A kiemelt projekt(ek) megvalósítása során a szervezeti egység ellát mind a 
programtervezéssel, mind a programmegvalósítással kapcsolatos projektmenedzsment, 
szakmai, illetve egyes pénzügyi feladatokat. 

14.9.6. Irányítja, koordinálja a kiemelt projekt végrehajtását az irányadó jogszabályok, normatív 
utasítások, jóváhagyott programterv szerint. 

14.9.7. Adott esetben koordinálja a Kormányhivatal más szervezeti egységeinél dolgozó 
munkatársaknak a projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai tevékenységét. 

14.9.8. Rendszeresen szakmai értekezleteket tart. 

14.9.9. A kompetenciahatárok figyelembe vételével megválaszolja a program működtetésével 
kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleket. 
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14.9.10. Összeállítja a vonatkozó jogszabály és/vagy támogatási szerződés által előírt előrehaladási, 
szakmai és pénzügyi beszámolókat. 

14.9.11. Koordinálja a kiemelt projekthez kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és 
monitoring vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. 

14.9.12. Folyamatosan nyomon követi a kiemelt projekt indikátorainak alakulását, szükség esetén 
intézkedési javaslatot készít. 

14.9.13. Irányítja, illetve végzi a projekt PR tevékenységét. 

14.9.14. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel. 

14.9.15. Rész vesz a kiemelt projekttel kapcsolatos, a konzorciumvezető által szervezett szakmai 
értekezleteken. 

14.9.16. A vonatkozó intézkedési tervben/szabályzatban foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, 
adatszolgáltatási feladatokat. 

14.9.17. Részt vesz a projekt megvalósítása keretében lebonyolítandó közbeszerzések 
előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában. 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

15.  A főosztályvezető és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

16. Az Informatikai Főosztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselők 

a) titkársági és adminisztrációs feladatok 

b) e-közigazgatási feladatok 

c) kliens üzemeltetési feladatok 

d) szerver üzemeltetési feladatok 

e) számítógép-hálózat üzemeltetési feladatok 

16.2. Munkavállalók 

a) titkársági és adminisztrációs munkakör 

f) e-közigazgatási feladatok 

b) projektvezetői munkakör 

c) Elektronikus információbiztonsági felelős munkakör 

d) WEB-szerkesztői munkakör 

e) eszközgazdálkodási munkakör 

f) kliens üzemeltetői munkakör 

g) adatbázis adminisztrátori munkakör 

h) rendszergazdai munkakör 

g) szerver üzemeltetési munkakör 

i) számítógép-hálózat üzemeltetői munkakör 
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IV. Fejezet 

Működési rend 

17. Helyettesítés 

17.1. A Főosztály vezetőjének általános helyettese az Informatikai Osztály 4-et vezető 
osztályvezető, annak távolléte vagy akadályoztatása esetén az Informatikai Osztály 2-t vezető 
osztályvezető, de eseti megbízással, konkrét ügyben helyettesítheti az az osztályvezető is, 
akinek a közvetlen irányítási feladatkörébe tartozó feladatról van szó. 

17.2. A Programiroda vezetőt távollétében az általa kijelölt projektmenedzser helyettesíti. 

18. Ügyfélfogadás 

 A Főosztályon nincs ügyfélfogadás. 

19. Külső, Belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

20. Értekezletek 

20.1. Főosztályi értekezlet: évente legalább egyszer, illetve szükség szerint, valamennyi munkatárs 
részvételével tartott értekezlet. 

20.2. Vezetői értekezlet: a főosztályvezető az osztályvezetők és a meghívottak részvételével – 
hetente, illetve szükség szerint tart értekezletet. 

20.3. Osztályértekezlet: az osztályvezetők havonta, illetve szükség szerint tartanak értekezletet, 
melyen az osztály kijelölt tagjainak részvétele kötelező. 

20.4. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy emlékeztetőt készít(tet). Az 
emlékeztetőnek tartalmaznia kell az értekezleten elhangzott szakmai, vezetői elvárásokat, a 
született döntéseket és a végrehajtásért felelős személyek nevét, valamint a végrehajtási 
határidőket. 

20.5. Eseti szakmai konzultációt az érintettek bevonásával igény szerint tartanak a vezetők. Eseti 
szakmai konzultációt az ügy tárgyának, sürgősségi fokának megjelölésével kell jelezni a 
főosztályvezető részére. 

20.6. A szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, tanácskozásokon, munkamegbeszéléseken 
résztvevő munkatársakat a főosztályvezető jelöli ki. A Főosztály egészét érintő kérdésekben 
folytatott megbeszélésekről, konzultációkról az ügyintézéséért felelős személyeknek 
tájékoztatni kell a közvetlen vezetőt és – az ügy tárgyától függően – a főosztályvezetőt. 

21. Ellenőrzés 

 Az informatikai referensek munkájának ellenőrzése a KIBER rendszeren keresztül valósul 
meg. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI 
FŐOSZTÁLY 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  

Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C 

E-mail (1): penzugy.budapest@bfkh.gov.hu 

E-mail (2) gepjarmu@bfkh.gov.hu 

E-mail (3) karbantartas@bfkh.gov.hu 

E-mail (4) muszak@bfkh.gov.hu 

E-mail (5) beszerzes@bfkh.gov.hu 

E-mail (6) kozbeszerzes@bfkh.gov.hu 

E-mail (7) eszkozmozgatas@bfkh.gov.hu 

E-mail (8) uzemeltetes@bfkh.gov.hu 

2. A Főosztály feladatait elsősorban az alábbi telephelyeken végzi: 

A Kormányhivatal valamennyi telephelyén. 

  

mailto:kozbeszerzes@bfkh.gov.hu
mailto:eszkozmozgatas@bfkh.gov.hu
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3. A Főosztály szervezeti felépítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Főosztályvezető  

Költségvetési Osztály 
Osztályvezető 

 

Gazdálkodási és Beszerzési Osztály 
Osztályvezető 

 

Közbeszerzési Osztály 
Osztályvezető 

Üzemeltetési Osztály 
Osztályvezető Pénzügyi Osztály 

Osztályvezető 

Vagyongazdálkodási 
Osztály 

Osztályvezető 
 

Számviteli Osztály 
Osztályvezető 

Bérgazdálkodási Osztály 
Osztályvezető 

Karbantartási Osztály 
Osztályvezető 

 

Logisztikai Osztály 
Osztályvezető 

 

Támogatási és Ellátási 
Osztály 

Osztályvezető 

Projektelszámolási 
és Kontrolling 

Osztály 
Osztályvezető 

Bevételi Osztály 
Osztályvezető 
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II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

4. Gazdálkodási és Beszerzési Osztály által ellátott feladatok: 

4.1. Biztosítja az alábbi területeken a Kormányhivatal szervezeti egységeinek működésével, 
fenntartásával kapcsolatban a folyamatos munkavégzéshez szükséges feltételeket. 

4.2. Irodaszer, anyag és tárgyi eszköz (nem informatikai), speciális szakmai anyagok és a 
karbantartáshoz szükséges beszerzések lebonyolítása. 

a) nyomdai, sokszorosítási feladatok ellátása, 

b) raktározási feladatok ellátása. 

4.3. Gondoskodik a Kormányhivatal közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának egyes 
szakaszaiban a belső szervezeti egységekkel való szoros szakmai együttműködésről, elvégzi a 
Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatokat. 

4.4. Felméri, előterjeszti és a költségvetési helyzet függvényében engedélyezett mértékben biztosítja 
a Kormányhivatal minden szervezeti egysége számára a Kormányhivatal működésével, fenntartásával 
kapcsolatban a folyamatos munkavégzéshez szükséges, az Osztály hatáskörébe tartozó tárgyi 
feltételeket (irodaszerek, anyag, készlet, eszközök). Ennek keretében elvégzi az anyagok, készletek, 
eszközök, irodai berendezések, felszerelések, segédanyagok beszerzési igényeinek összegyűjtését, 
kötelezettségvállalások elkészítését, a jóváhagyott beszerzések lebonyolítását, bizonylatolását. 

4.5.  A Kormányhivatal szervezeti egységeinél és a kerületi hivataloknál felmerült beszerzési 
igények és a Karbantartási Osztály igényei alapján az Osztály feladata az árajánlatok bekérése, a 
megrendelés előkészítése, a beszerzések végrehajtása. A beszerzések során a Közbeszerzési 
törvény, a Kormányhivatal Közbeszerzési Szabályzata, Beszerzési Szabályzata, a Kormányhivatal 
közbeszerzési és beszerzési terve, valamint a Kormányhivatal kötelezettségvállalására, szakmai 
teljesítésigazolására, utalványozásra és érvényesítésre, valamint a kötelezettségvállalás és 
utalványozás ellenjegyzésére vonatkozó hatásköri, eljárási rendben meghatározottak szerint jár el. 

4.6. Ellátja az irodaszer, nyomtatvány és egyéb – nem informatikai – raktárra vett anyagok, eszközök 
raktározási feladatait (raktárt tart fenn, raktármozgatási bizonylatokat állít ki, nyilvántartást vezet, 
leltároz). 

4.7. Ellátja a Kormányhivatalon belül jelentkező nyomdai, sokszorosítási feladatokat (pl. előadó ívek, 
munkáltatói igazolványok készítése, speciális értesítő levelek kinyomtatása). 

4.8. Belső postajárati rendszer keretében végzi az iratszállításokat; 

4.9. Ellátja a Kormányhivatal tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetésével és igénybevételével 
kapcsolatos feladatokat. Ennek keretén belül biztosítja: 

4.9.1. hivatali használatú gépjárművek hivatali célú igénybevételének feltételeit; 

4.9.2. a hivatali gépjárművek külön jogszabályban engedélyezett magáncélú igénybevételének 
feltételeit; 

4.9.3. külön kormánymegbízotti engedély alapján magáncélú használatra is alkalmazott 
gépjárművek igénybevételének feltételeit; 

4.9.4. a gépkocsik szabályos, jogszerű szükséges dokumentumok (autópálya matricák, belépési 
engedélyek, biztosítási kártyák stb.) beszerzését, valamint azok eljuttatását a tényleges 
felhasználóhoz; 
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4.9.5. a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vonatkozásában a 
szervezeti egységek igénylése alapján felmerült gépjármű igénybevételek fogadását, teljesítését, 
nyilvántartását, a szükséges jelentések megtételét; 

4.9.6. ellenőrzi a forgalmi engedély, műszaki vizsga határidejét, időben történő megújítását; 

4.9.7. felel a feladatához kapcsolódó nyilvántartások vezetéséért (pl. hivatali gépjárművek listája, 
menetlevél kiadás nyilvántartás, betelt tömbök nyilvántartása); 

4.9.8. biztosítja a hivatali gépjárművek üzemanyag kártyával történő ellátását;  

4.9.9. felelős az igénylők adatszolgáltatása alapján a gépjárművek szervizelésének 
megszervezéséért; 

4.9.10. elvégzi a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek használatában 
lévő gépjárművek menetleveleinek nyilvántartását és ellenőrzését;  

4.9.11. kimutatást készít a havi, negyedéves, éves üzemanyag felhasználás, üzemanyagköltség és 
egyéb fenntartási kiadásokról, folyamatosan ellenőrzi a fogyasztási adatokat, túlfogyasztás esetén 
a vonatkozó szabályzat szerint jár el; 

4.9.12. felel a kormányhivatali gépjárművekhez kapcsolódó szerződések (szervízelés, adás-vétel) 
műszaki részének előkészítéséért. 

4.10. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

5. Vagyongazdálkodási Osztály által ellátott feladatok: 

5.1. Biztosítja az alábbi területeken a Kormányhivatal szervezeti egységeinek működésével, 
fenntartásával kapcsolatban a folyamatos munkavégzéshez szükséges feltételeket: 

a) ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok ellátása, 

b) kormányhivatali eszköznyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok ellátása, 

c) jogi feladatok (szerződés előkészítés / véleményezés) ellátása a Főosztályon belül, 

d) üzemeltetési megállapodások alapján befogadott továbbszámlázott számlák ellenőrzési feladata.  

5.2. Adatszolgáltatást teljesít a feladatkörébe tartozó ingatlanügyek, földhivatali eljárások 
bonyolításához kapcsolódó feladatokhoz az eljáró Kormányhivatali szervezeti egység felé. 

5.3. Közreműködik a Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában, bérletében lévő 
ingatlanokra vonatkozó intézményi beruházási, felújítási tervösszeállításában. 

5.4. Végzi a beruházások, felújítások végrehajtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulások 
beszerzését. 

5.5. Képviseli a Kormányhivatalt a vagyonkezelésében, használatában lévő társasházi ingatlanokkal 
kapcsolatos ügyekben, ellátja a felmerült feladatokat és kapcsolatot tart a közös képviselőkkel. 

5.6. Elektronikus formában adatszolgáltatást teljesít a Kormányhivatal vagyonkezelésében, 
használatában lévő állami vagyonról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az erre kifejlesztett 
program segítségével. 

5.7. Elvégzi a Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában és bérletében lévő ingatlanok 
használatával kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat, ehhez kapcsolódóan naprakészen vezeti 
az ingatlan-nyilvántartást. 

5.8. Teljesíti az Osztály feladatkörébe tartozó – jogszabályban meghatározott illetve eseti – 
adatszolgáltatási kötelezettségeket a Kormányhivatal más szervezeti egységei, az irányító szerv és 
egyéb külső szervek felé. 
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5.9. Rendszerezi a Kormányhivatal által bérelt és bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatos 
dokumentumokat, bonyolítja a kapcsolódó ügyeket és naprakészen vezeti a kapcsolódó 
nyilvántartásokat. 

5.10. Kidolgozza a Kormányhivatal tevékenységének ellátásához szükséges ingatlanok 
vagyonkezelési stratégiáját. 

5.11. Vezeti az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartását a beérkezett 
bizonylatok alapján. 

5.12. Kiértékeli és összeállítja az eszközleltárakat. 

5.13. Koordinálja a Kormányhivatal selejtezési és hasznosítási tevékenységét. A szervezeti 
egységek javaslatai alapján összeállítja és felterjeszti a selejtezési és hasznosítási jegyzőkönyveket. 

5.14. Elszámolja és a főkönyv felé feladja az értékcsökkenést a Forrás.NET integrált rendszer 
segítségével. 

5.15. Elvégzi a havi, negyedéves és éves egyeztetéseket. 

5.16. A Kormányhivatal teljes eszközállománya tekintetében előkészíti a leltározási intézkedést és 
ütemtervet, a jóváhagyott intézkedés alapján elvégzi a leltárfelvételt. 

5.17. Jogi referens(ek) által ellátja a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az alábbi jogi 
feladatokat:  

a) a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben jogi segítségnyújtás, 

b) az üzemeltetési, ingatlanbérleti szerződések, ingatlanhasználati megállapodások és egyéb, a 
Főosztály felelősségi körébe tartozó szerződések, megállapodások megkötésével, módosításával 
és megszüntetésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása. 

5.18. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

6. Üzemeltetési Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Biztosítja az alábbi területeken a Kormányhivatal szervezeti egységeinek működésével, 
fenntartásával kapcsolatban a folyamatos munkavégzéshez szükséges feltételeket, felel a szükséges 
megrendelések és szerződések műszaki részének előkészítéséért, a vezetői információk előállításáért 
(nyilvántartások és táblázatok folyamatos vezetésével): 

a) közüzemi szolgáltatások (áram, gáz, távhő, víz, szennyvíz), 

b) mobiltelefon készülék és mobil szolgáltatás (hang- és adatátvitel), 

c) ingatlanhoz kapcsolódó vagyon- és felelősségbiztosítás, 

d) takarítás, 

e) hulladék-szállítás, veszélytelenítés, veszélyes anyagok elszállítása, 

f) rovar- és rágcsálóirtás, 

g) őrzés-védelem, 

h) távfelügyelet, tűzjelző rendszerek, 

i) gépészeti rendszerek működőképességének biztosítása (hűtés, fűtés, gépi szellőzés, használati 
melegvíz, napelem, környezetvédelmi, biztonságtechnikai követelmények), 

j) elektromos rendszerek működőképességének biztosítása (világítás, erősáram, lift, kapu 
karbantartás), 

k) műszerek, szakmai műszaki gépek, hűtőgépek, defibrillátorok, fényképezőgépek, irodai és 
konyhai kisgépek karbantartása és javítása, 
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l) építészeti állagmegóvási vagy felújítási feladatok (nyílászáró, tető, burkolatok akadálymentesítés, 
átalakítások, homlokzati felújítások, átfogó kivitelezési munkálatok),  

m) kiegészítő üzemeltetési szolgáltatások (szőnyegbérlet, víz- és kávéautomata, mosatás), 

n) mosdó higiéniai eszközök biztosítása, 

o) részvétel a nem informatikai eszközök leltározásával kapcsolatos teendők ellátásában, 

6.2. Tervet készít az épületek fejlesztési és energetikai felújításával kapcsolatos pályázati források 
felhasználására. Ezen belül:  

a) együttműködik a tervezőkkel, a kivitelezőkkel és a műszaki ellenőrökkel, 

b) felülvizsgálja és véleményezi a terveket, ellenőrzi a tervezői és kivitelezői költségvetést,  

c) előkészíti a közbeszerzési eljárások és a kivitelezési szerződések műszaki tartalmát, 

d) a kivitelezések során folyamatosan kapcsolatot tart az épületeket használó szervezeti 
egységekkel és koordinálja a kivitelezési munkálatokat, 

e) részt vesz a kivitelezések során tartott kooperációkon és rendszeresen beszámol a vezetésnek, 

f) ellenőrzi a befejezett kivitelezéseket, műszaki átadási dokumentációkat, 

g) a pályázati fenntartási és/vagy garanciális időszakban folyamatosan ellenőrzi a feltételek 
teljesítését, kapcsolatot tart a kivitelezővel, biztosítja az ellenőrzésekhez szükséges információkat. 

6.3.  Rendszeresen felülvizsgálja az üzemeltetési és karbantartási szerződéseket. Javaslatot tesz 
ezek racionalizálására. Közreműködik a szerződések és a közbeszerzési eljárások műszaki 
tartalmának összeállításában. 

6.4.  Ellátja a Kormányhivatal vonatkozásában a hivatali mobiltelefonok (hang- és adatátviteli 
szolgáltatások) igénybevételéhez kapcsolódó nyilvántartások vezetését, a szolgáltatóval való 
kapcsolattartást, nyomon követi a változásokat és előterjeszti azok dokumentációját. 

6.5. Ellátja a Kormányhivatal vagyonkezelésében, használatában, üzemeltetésében lévő ingatlanokra 
vonatkozó vagyonbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat. 

6.6. Szervezi a tűz- és munkavédelmi feladatokat, valamint kapcsolatot tart a külső szakmai 
szervezetekkel és vállalkozásokkal. 

6.7. Helyszíni bejárást tart és ingatlan javítási, karbantartási tervet készít/aktualizál (épületszerkezet, 
gépészet, erős- és gyengeáram, kerítés, stb.) a Kormányhivatal által használt ingatlanok esetében. 

6.8. A nem a Kormányhivatal által végzett kivitelezési munkák tekintetében javaslatot tesz, tervet és 
költségvetést ellenőriz, valamint biztosítja a munkaterületet a bérelt vagy önkormányzati 
ingatlanokban. 

6.9. Elkészíti és felülvizsgálja a kormányhivatal vagyonkezelésben lévő ingatlanokra az energia-
megtakarítási intézkedési terveket. 

6.10. Felügyeli a gyorsszolgálati szerződésben foglalt feladatok ellátását és ellátja a műszaki 
ügyeletet az ügyeleti szabályzat szerint. 

6.11. Ellátja a műszaki hibabejelentő rendszer diszpécseri feladatait. 

6.12. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

7. Karbantartási Osztály által ellátott feladatok: 

7.1. Biztosítja a Kormányhivatal szervezeti egységeinek működésével, fenntartásával kapcsolatban a 
folyamatos munkavégzéshez szükséges feltételeket, ellátja az épületgondnoki feladatokat. 

7.2. Jelzést ad az illetékes osztály felé, amennyiben a Kormányhivatal ingatlanaiban a tűz- és 
munkavédelmi szempontból megfelelő üzemelés fenntartása akadályba ütközik. 
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7.3. Felelős a Kormányhivatal által használt, a Kormányhivatal üzemeltetésében lévő épületek (több 
tulajdonos illetve vagyonkezelő esetén az elhelyezkedésre szolgáló épületrész, helyiségcsoport) 
üzemeltetéséért. 

7.4. Irányítja és felügyeli a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekhez és a 
kerületi hivatalokhoz kihelyezett, de az osztályhoz tartozó teljes személyi állomány (gondnokok) 
munkáját. 

7.5. Gondoskodik a Kormányhivatal bármely szervezeti egységétől érkező igények alapján a 
közművekben (áram, fűtés és víz) és az ingatlan állagában tapasztalható rendellenességek 
elhárításáról. Amennyiben saját hatáskörében nem tudja a feladatot ellátni, jelzi az Üzemeltetési 
Osztály felé külső vállalkozó bevonásának szükségességét. 

7.6. A karbantartási feladatok elvégzése érdekében gondoskodik a szükséges anyagok, eszközök 
beszerzéséről. 

7.7. Elvégzi a saját erővel megvalósítható kisebb javításokat és karbantartási feladatokat. 

8. Logisztikai Osztály által ellátott feladatok: 

8.1. Ellátja a költözésekhez kapcsolódó kisebb, saját foglalkoztatottakkal megoldható fizikai – nem 
informatikai – eszközmozgatási feladatokat. 

8.2. Előkészíti és lebonyolítja a Kormányhivatalt érintő személy-, eszköz- vagy irattár költöztetéseket 
illetve közreműködik a nem informatikai eszközök vonatkozásában a leselejtezést követő 
elszállításban. 

8.3. Megszervezi a költözésekkel, szállításokkal kapcsolatos nagyobb volumenű feladatokat, szükség 
esetén külső vállalkozó bevonásával. 

8.4. Kiállítja az általa lebonyolított szállítások vonatkozásában az eszközmozgatási bizonylatokat és 
átadja a Vagyongazdálkodási Osztály eszköznyilvántartóinak. 

8.5. Kisebb bútorszerelési feladatokat végez, amelyek kapcsolatosak az iratok és a dolgozók 
mozgatásával. 

8.6. Intézi a selejtezendő eszközök leselejtezést követő elszállíttatását. 

8.7. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

9. Közbeszerzési Osztály által ellátott feladatok 

9.1. Felelős Budapest Főváros Kormányhivatala Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálásáért; 
szükség esetén módosítási javaslato(ka)t dolgoz ki, melyet jóváhagyásra előkészít a 
kormánymegbízott részére;  

9.2. Gondoskodik a tárgyévi Közbeszerzési Terv elkészítéséről, annak szükség szerinti 
módosításáról; 

9.3. Jóváhagyásra előkészíti a mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzat szerint 
kormánymegbízotti vagy főigazgatói hatáskörbe tartozó közbeszerzési eljárási cselekményeket;  

9.4. Elkészíti a szükséges közbeszerzési dokumentumokat és megküldi kormánymegbízotti, 
főigazgatói jóváhagyásra; 

9.5. A jogszabályban előírt adatokat, információkat, dokumentumokat rögzíti a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban; 

9.6. Gondoskodik a Kormánymegbízott által jóváhagyott dokumentumok Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben történő feltöltéséről, kezeléséről, adott eljárások esetében az ajánlattevők részére 
történő kiküldéséről; 

9.7.  Szükség esetén kezdeményezi az irányadó rendeletben foglaltak szerinti hirdetményellenőrzési 
díj és rendszerhasználati díj kifizetését;   
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9.8.  Szükség esetén kezdeményezi az ajánlati biztosíték visszafizetését; 

9.9.  Jogorvoslati eljárás esetén kapcsolatot tart a Közbeszerzési Döntőbizottsággal, továbbá 
megküldi részére a szükséges dokumentumokat; 

9.10. Kapcsolatot tart a Közbeszerzési Hatósággal, megküldi részére a szükséges 
dokumentumokat; 

9.11. Kezeli a MIR-rendszert, illetve kapcsolatot tart a MIR-rendszer kezeléséért felelős 
projektmenedzserrel; 

9.12. Folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzésekért felelősökkel, a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadókkal, továbbá a közbeszerzőkkel; 

9.13. Felügyeli és koordinálja a közbeszerzési eljárások menetét, figyelemmel kíséri a határidős 
eljárási cselekmények megvalósulását; 

9.14. Szükség szerint szakmai egyeztetést kezdeményez/folytat le a közbeszerzési eljárások 
előkészítésébe, illetve lebonyolításába bevont személyekkel;  

9.15. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos koordinációról folyamatosan tájékoztatja a 
főosztályvezetőt/igazgatót/főigazgatót/kabinetvezetőt/kormánymegbízottat;  

9.16. Szakmai állásfoglalás kíséretében gondoskodik a problémás eljárási cselekmények 
kormánymegbízott/főigazgató/igazgató/kabinetvezető/főosztályvezető felé történő továbbításáról. 

 

10. Pénzügyi Osztály által ellátott feladatok: 

10.1. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

10.2. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban Kincstár) 0 és az előírt 
rendelkezésekre figyelemmel koordinálja a napi pénzforgalmi tevékenység lebonyolítását. 

10.3. Figyelemmel kíséri a kincstári számlák vezetését és gondoskodik azok kezeléséről. 

10.4. Elkészíti az átutalási megbízásokat és lebonyolítja az elektronikus utalásokat. 

10.5. Teljesíti az osztály feladataihoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat. 

10.6. Gondoskodik a likviditás biztosításáról. 

10.7. Ellátja a főpénztári feladatokat. 

10.8. Felülvizsgálja a kötelezettségekhez kapcsolódó bizonylatokat, előkészíti azokat 
érvényesítésre és ellenjegyzésre. 

10.9. Vezeti a szállítói állomány nyilvántartását, adatot szolgáltat a szállítói tartozásokról. 

10.10. Teljesíti a jogszabályon, határozaton alapuló Kormányhivatalt terhelő valamint továbbutalandó 
fizetési kötelezettségeket. 

10.11. Elkészíti az ÁFA, cégtelefon adó és cégautó adó bevallásokat és teljesíti a kifizetéseket. 

10.12. Részt vesz az általa vezetett analitikus nyilvántartások és a Számviteli Osztály által vezetett 
főkönyvi nyilvántartás egyeztetésében. 

10.13. Részt vesz a pénztári ellenőrzési, rovancsolási feladatokban. 

10.14. Nyomon követi a NAV által vezetett folyószámlát, egyeztet a Kincstárral és a Főosztály 
társosztályaival. 
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11. Bevételi Osztály által ellátott feladatok: 

11.1. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

11.2. Vezeti a vevő állomány nyilvántartást és igény szerint adatot szolgáltat a vevői követelésekről. 

11.3. Vezeti a perköltség illetve jogszabályon, határozaton alapuló követelés nyilvántartást. 

11.4. Vezeti a Kerületi Hivatalok hatósági határozatai alapján a követelések nyilvántartását, melyek 
teljesítéséről rendszeres tájékoztatást ad részükre és gondoskodik a kapcsolattartásról, hogy a 
követelések behajtása érdekében a Kerületi Hivatalok intézkedni tudjanak. 

11.5. Előkészíti a tévesen beérkezett befizetések visszautalását. 

11.6. Véleményezi pénzügyi szempontból a bevételi szerződéseket. 

11.7. Kiküldi a fizetési felszólításokat és az egyenlegközlőket az év végén fennálló követelések 
alátámasztására a számviteli törvénynek megfelelően. Nemteljesítés esetén gondoskodik a Jogi és 
Koordinációs Főosztály Perképviseleti Osztályának behajtás, illetve végrehajtás céljából történő 
átadásról. 

11.8. Részt vesz az általa vezetett analitikus nyilvántartások és a Számviteli Osztály által vezetett 
főkönyvi nyilvántartás egyeztetésében. 

11.9. Vezeti a letéti számla forgalmát, gondoskodik a letétbe helyezett összegek kifizetési 
dokumentumainak és a megelőlegezett eljárási díjak, költségek továbbutalásának előkészítéséről. 

11.10. Elvégzi a kincstári számlákra illetve a pénzkezelő helyekre beérkező bevételek azonosítását 
és feldolgozását. 

11.11. Adatot szolgáltat a továbbutalandó bevételekről a Pénzügyi Osztály részére. 

11.12. Részt vesz a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások elkészítésében. 

12. Számviteli Osztály által ellátott feladatok: 

12.1. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

12.2. Ellátja a működéssel kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelését. Rögzíti a 
bankszámlák forgalmát. Könyveli az előirányzat maradványt és annak felhasználását. 

12.3. Elvégzi az előirányzatok könyvelését. 

12.4. Elkülönítetten könyveli az uniós forrásból finanszírozott projektekhez kapcsolódó és egyéb 
elszámolásra kapott pénzeszközöket. 

12.5. A költségvetési könyvvezetés és a pénzügyi könyvvezetés szabályainak megfelelően a 
szigorú számadási rend érvényesítésének biztosítása mellett folyamatosan könyveli a gazdasági 
eseményeket. 

12.6. Ellátja a havi, negyedéves és éves zárlati feladatokat. 

12.7. Elkészíti az éves költségvetési beszámolót. 

12.8. Összeállítja a költségvetési jelentéseket és mérlegjelentéseket. 

12.9. Részt vesz a további jogszabályon alapuló, az irányító szerv által kért, valamint a 
Kormányhivatalon belüli rendszeres és nem rendszeres adatszolgáltatások elkészítésében. 

12.10. A társosztályokkal együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri, rendezi az átfutó jellegű 
tételeket. 

12.11. Elvégzi az ERA kódok havi egyeztetését a Kincstár és a főkönyv adataival. 

12.12. Nyilvántartja és könyveli a munkáltatói lakáskölcsönöket. 
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12.13. Együttműködik – a Kormányhivatal teljes eszközállománya tekintetében – a mérleg tételeinek 
alátámasztásához szükséges leltár összeállításában. 

12.14. Egyezteti az analitikus nyilvántartásokat a főkönyvi könyveléssel. 

12.15. Részt vesz az Európai Uniós projektek és egyéb speciális elszámolásokhoz kapcsolódó 
feladatok elvégzésében. 

13. Projektelszámolási és Kontrolling Osztály által ellátott feladatok: 

13.1. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

13.2. Gondoskodik a szakmai felelős szervezetekkel együttműködve a támogatásból megvalósuló, 
az osztály által kezelt projektek és egyéb speciális elszámolásokhoz kapcsolódó feladatok 
elvégzéséről, különös tekintettel az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programokra. 

13.3. Gondoskodik a szakmai felelős szervezetekkel együttműködve a projektek nyomon 
követéséről, fenntartási időszakban lévő adatszolgáltatásokról és monitoring jelentésekről az osztály 
által kezelt projektek esetében, valamint adategyeztetést végez a szakmai felelős szervezetekkel és 
közreműködik a Kormányhivatal adatszolgáltatásában. 

13.4. Részt vesz a megvalósult projektek nyilvántartásában, projektdossziék összeállításában. 

13.5. Figyelemmel kíséri a projektfeladatok végrehajtását, egyeztet a projektgazdákkal. 

13.6. Előkészíti és bonyolítja a projektekhez, valamint a nemzetközi szervezetek tagdíjához 
kapcsolódó deviza átutalásokat. 

13.7. Gondoskodik a fejezeti kezelésű előirányzatokból, illetve máshonnan átvett pénzeszközök 
felhasználásából adódó feladatok összehangolásáról és annak elszámolásáról. 

13.8. Ellenőrzi és engedélyezésre felterjeszti a kiküldetési rendelvényeket, előkészíti a kapcsolódó 
elszámolásokat, nyilvántartást vezet a külföldi kiküldetésekről. 

13.9. Engedélyezést követően gondoskodik a repülőjegyek/vonatjegyek, szállások és biztosítások 
KEF-rendszerben történő foglalásáról. Megküldi a kiutazóknak a jóváhagyott rendelvényeket illetve a 
kiutazási dokumentumokat. 

13.10. Utalásra előkészíti a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kifizetéseket. Kapcsolatot tart a 
kiutazókkal valamint az utazási irodákkal. Intézi a számlák teljesítésigazolást követő kifizetését az 
irodák felé, továbbá az EU-visszatérítéseket. 

13.11. Részt vesz a pénzügyi területen a belső kontrollrendszer kialakításában: koordinálja a FEUVE 
tárgyú szabályozásokat, amelyek a kockázatértékelésre vonatkozó szabályokat, a főbb pénzügyi 
folyamatokra táblázatos formában elkészített ellenőrzési nyomvonalakat tartalmazzák. 

13.12. Részt vesz a leltározási csoportok munkájának ellenőrzésében. 

13.13. Koordinálja a szakmai felelős szakmai szervezetekkel együttműködve az általa kezelt 
projekteket érintő ellenőrzéseket, éves ütemterv vagy rendkívüli esemény alapján, nyomon követi az 
intézkedési tervekben foglaltak megvalósulását. 

14. Bérgazdálkodási Osztály által ellátott feladatok:  

14.1. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

14.2. Közreműködik a személyi juttatások kiemelt előirányzat-tervezési feladataiban. 

14.3. Feladata a bértömeg folyamatos figyelemmel kísérése, a bérmegtakarítások kimutatása. 

14.4. A Számviteli Osztály részére biztosítja a bérfeladás könyveléséhez szükséges bizonylatokat, 
részt vesz az egyeztetésben. 

14.5. A Humánpolitikai Főosztály által készített személyi okiratok alapján rögzíti a KIRA 
illetményszámfejtési rendszerben a kinevezéseket, megszüntetéseket, illetményeket. 
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14.6. A szervezeti egységek által havonta megküldött távolléti jelentések alapján rögzíti a KIRA 
rendszerben a keresőképtelen távolléteket. A szervezeti egységek és a foglalkoztatottak által 
megküldött keresőképtelenséget igazoló dokumentumokat (táppénzes lapokat) rögzíti a KIRA 
rendszerben. 

14.7. Kapcsolatot tart a Kincstárral a rendszeres személyi juttatások számfejtésének lebonyolítása 
céljából. Ellátja az utaló állományok egyeztetését, s azt utalásra átadja a Pénzügyi Osztálynak. 

14.8. Végrehajtja a nem rendszeres, külsős számfejtéseket (ápolási díjak, gyermekek 
otthongondozási díja, megbízási díjak, szakértői díjak, tiszteletdíjak, személyi juttatások), a Kincstár 
bevonásával előkészíti, ellenőrzi és utalásra átadja az utaló állományokat a Pénzügyi Osztály részére. 

14.9. A levont adó és járulékok bevallásának könyvelését egyezteti a Kincstárral és a Számviteli 
Osztállyal. 

14.10. Határidőre elkészíti a személyi jövedelemadó éves bevallásával kapcsolatos nyilatkozatokat, 
igazolásokat, kimutatásokat és azokat átadja a dolgozóknak, illetve eljuttatja a Kincstár részére;  

14.11. Kiállítja a jövedelemigazolásokat. 

14.12. Elkészíti, a Humánpolitikai Főosztályon keresztül megküldi és nyilvántartja a bérrel 
kapcsolatos fizetési felszólításokat, melyeket nem teljesítés esetén átad a Jogi és Koordinációs 
Főosztály Perképviseleti Osztályának. 

14.13. Elkészíti a bérrel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatásokat. 

14.14. Analitikusan nyilvántartja és folyamatosan egyezteti az illetményelőlegeket, 
krízistámogatásokat. 

15. Költségvetési Osztály által ellátott feladatok: 

15.1. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

15.2. Felügyeli a kötelezettségvállalások rendjének szabályozottságát és szabályosságát. Vezeti az 
eseti kötelezettségvállalások és szerződések analitikus nyilvántartását. 

15.3. Felülvizsgálja a kötelezettségekhez kapcsolódó bizonylatokat, egyezteti a 
kötelezettségvállalás-nyilvántartást és a kötelezettségeket, elvégzi a kapcsolódó szükséges 
teendőket. 

15.4. A tervezési irányelvek és az Áht. alapján részt vesz a költségvetés elkészítésében. 

15.5. A kiemelt előirányzatok ismeretében, a belső egyeztetések lefolytatása után, a fejezeti 
irányszámok alapján összeállítja az elemi költségvetést és az elektronikus rendszeren keresztül 
megküldi a Kincstár és a fejezet részére. 

15.6. Koordinálja az előirányzat-gazdálkodást, az eredeti előirányzatok változásáról analitikus 
nyilvántartást készít és vezet. 

15.7. Ellenőrzi, vizsgálja és végrehajtja az előirányzat módosítási igényeket, beleértve az Európai 
Uniós projektek és egyéb támogatásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításokat. 

15.8. Kapcsolatot tart az irányító szervvel és a Kincstárral az előirányzat-nyilvántartás egyeztetése 
érdekében, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézés céljából. Nyomon követi és a nyilvántartáson 
átvezeti a keretnyitásokat és módosításokat. 

15.9. Véleményezi költségvetési, pénzügyi szempontból a szerződéseket és egyéb 
kötelezettségvállalásokat. 

15.10. Pénzügyi bíráló bizottsági tagot biztosít a közbeszerzési eljárásokhoz. 

15.11. Elemzi, értékeli a költségvetési gazdálkodást, az előirányzatokon keresztül figyelemmel kíséri 
a várható kiadások és bevételek teljesítését. 
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15.12. Előrejelzéseket készít a tényleges teljesítési adatok alapján a várható előirányzat alakulásáról; 

15.13. Az időarányos előirányzat-teljesítési adatok alapján indokolt esetben javaslatot tesz a 
szükséges beavatkozásra. 

15.14. Elkészíti és előterjeszti a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány kimutatást, 
elszámolást. 

15.15. Részt vesz az általa vezetett analitikus nyilvántartások társosztályokkal történő 
egyeztetésében, beleértve a Számviteli Osztály által vezetett főkönyvi nyilvántartással történő 
egyeztetést is. 

15.16. Koordinálja a főosztályt érintően a közérdekű adatok közzétételét. 

15.17. A Főosztály részére ellátja a hatályos előírásoknak megfelelően a titkársági feladatokat. 

15.18. Az iktató/titkársági feladatot ellátók feladata a Főosztályhoz beérkező iratanyag érkeztetése, 
iktatása, szignálás utáni kiosztásának előkészítése, valamint a kimenő iratanyag iktatása, továbbítása. 

15.19. Aktualizálja az aláírási jogosultságokat, koordinálja a teljesítményértékeléshez kapcsolódó 
feladatokat. 

15.20. Koordinálja a több osztályt érintő adatszolgáltatásokat. 

16. Támogatási és Ellátási Osztály  

16.1. Elkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat, és egyeztet a Főosztály társosztályaival. 

16.2. Összesíti a kerületi hivatalok által beküldött, a határozatokon alapuló pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylését. Ellenőrzi az adatszolgáltatást, majd az összesítés 
alapján gondoskodik az utalási keretek lehívásáról. 

16.3. Kerületi hivatalonként az összesített igényeket utalásra előkészíti, ellenőrzi, majd utalja. Az 
ápolási díjakat és a gyermekek otthongondozási díjait megküldi a Bérgazdálkodási Osztályra 
számfejtés és az utalási állomány elkészítése céljából. 

16.4. A kerületi hivatalok által a családtámogatások pénzbeli és természetbeni juttatásairól 
megküldött igényeket a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ellenőrzi, összesíti, utalásra 
előkészíti, majd utalja. 

16.5. Folyamatosan kapcsolatot tart a kerületi hivatalokkal, az adatok egyeztetése érdekében, a 
hiányzó ügyiratok pótlására felhívja a figyelmet. 

16.6. A fenti feladatokhoz kapcsolódóan észrevételezi a felmerült hiányosságokat és javaslatot tesz 
annak rendezésére. 

16.7. Az utalásokról, a visszaérkezett tételekről, támogatásonként analitikus nyilvántartást vezet, 
melyről tájékoztatja a kerületi hivatalok vezetőit és érintett foglalkoztatottait. 

16.8. Előkészíti az ügyfelektől érkezett megkeresésekre adott válaszokat az osztály feladatkörébe 
tartozó kérdések, problémák esetében. 

16.9. A rehabilitációs feladatok tekintetében kapcsolatot tart az ágazati főosztállyal és a Kincstárral, 
valamint gondoskodik a támogatási szerződéseken alapuló, Kincstár által megküldött elszámolások 
összesítéséről, ellenőrzéséről és utalásáról. 

16.10. Ellátja a rehabilitációs feladatokkal kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi 
kezelését. 

16.11. A szociális ellátások, valamint a rehabilitációs támogatás tekintetében gondoskodik a 
főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetéséről a kötelezettségek és a követelések, 
valamint a függő jellegű kiadások és bevételek tekintetében. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 30. számú melléklete 

13 

16.12. Havonta feladást készít az otthonteremtési támogatás főkönyvi könyveléséhez, gondoskodik 
az elszámolás határidőre történő megküldéséről az érintett fejezet részére. 

16.13. Az ellátásokhoz kapcsolódó követelések analitikus nyilvántartása. 

16.14. Negyedévente megkeresés kiküldése a behajtandó megelőlegezett gyerektartásdíj 
összegeiről az illetékes adóhatóság részére. 

16.15. Elkészíti az ellátások finanszírozási tervét, az ellátások pénzügyi fedezetének igényléséhez.  

16.16. Végzi az ellátások soron kívüli utalását. 

16.17. Gondoskodik az ellátások ERA rendezéséről. 

 

III.  Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

17. A Főosztály vezetőjének feladatai 

17.1. Ellátja a Kormányhivatal gazdálkodásának pénzügyi és gazdálkodási feladataival összefüggő 
jogszabályban előírt gazdasági vezetői feladatokat. 

17.2. Gazdasági vezetői feladatait a főosztályok, kerületi hivatalok vezetőinek bevonásával látja el, 
szükség szerint tájékoztatást ad a Kormányhivatal pénzügyi helyzetéről. 

17.3. Vezeti, szervezi és ellenőrzi a Kormányhivatal pénzügyi-gazdasági tevékenységét. 

17.4. Jogszabályi felhatalmazás alapján ellenjegyzési, érvényesítési, belső szabályzatban foglaltak 
szerint utalványozási jogkört gyakorol. 

17.5. Irányítja a költségvetési előirányzatok megtervezését, költségvetési beszámoló készítését. 

17.6. Irányítja a Kormányhivatal előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és 
adatszolgáltatással, valamint a Kormányhivatal működtetésével, üzemeltetésével és a 
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

17.7. Biztosítja a pénzgazdálkodás, pénzellátás, költségvetési gazdálkodási rend zavartalanságát. 

17.8. A Kormányhivatal egészére vonatkozó pénzügyi és gazdálkodási intézkedéseket hoz. 

17.9. Felügyeli a számviteli szervezési feladatok végrehajtását, a gazdálkodást és a számviteli 
rendet érintő szabályozások előkészítését a hatályos jogszabályok alapján. 

17.10. Felügyeli a működésre jóváhagyott kiemelt előirányzatokkal való ésszerű és hatékony 
gazdálkodást. 

17.11. Megszervezi a gazdasági műveletek, bizonylatok analitikai nyilvántartását, figyelemmel kíséri 
a gazdálkodási jogkörök betartását. 

17.12. Koordinálja az előírt adatszolgáltatások havi, negyedéves, éves jelentések határidőre történő 
pontos elkészítését. 

17.13. Biztosítja a gazdasági tevékenység munkafolyamatába épített ellenőrzések végrehajtását, a 
feladatkörébe tartozó feladatok vonatkozásában munkafolyamatba épített előzetes, utólagos és 
vezetői ellenőrzést végez. 

17.14. A felügyelete alá tartozó szervezeti egységek eredményes szakmai működéséhez megadja a 
szükséges iránymutatást, tájékoztatást. 

17.15. Biztosítja a területét érintő jogszabályok egységes értelmezését, alkalmazását és ellenőrzi a 
törvényesség betartását. 
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17.16. A kormánymegbízottat folyamatosan tájékoztatja minden, a pénzügyi és gazdálkodással 
kapcsolatos lényeges kérdésről, a vélemény közlése mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást 
kér, a fontosabb intézkedésekről folyamatosan és utólag is beszámol. 

18. Az osztályvezetők általános feladatai 

Szervezik, irányítják és ellenőrzik az irányításuk alatt álló osztályok munkáját. 

19. Az osztályok foglalkoztatottjainak feladatai 

A foglalkoztatottak végzik az osztályuk feladatkörébe tartozó feladatokat, követik feletteseik 
iránymutatását, utasításaikat végrehajtják. 

 

 

20. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. A főosztályvezetőt akadályoztatása 
esetén az általa megjelölt ügykörökben a kijelölt osztályvezető helyettesíti. 

 

21. Ügyfélfogadás 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Hétfő: 7:30-16:30 

Kedd: 7:30-16:30 

Szerda: 7:30-16:30 

Csütörtök: 7:30-16:30 

Péntek: 7:30-14:00 

 

22. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

23. Értekezletek 

23.1. Főosztályi értekezlet: a főosztályvezető szükség esetén a Főosztály teljes személyi állománya 
részvételével tart értekezletet. A főosztályi értekezlet célja a Kormányhivatalon belüli szakmai 
feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása, a feladat 
ellátásának ellenőrzése.  

23.2. Eseti szakmai konzultációt az érintettek bevonásával igény szerint tartanak a vezetők. Eseti 
szakmai konzultációt az ügy tárgyának, sürgősségi fokának megjelölésével jelezni kell a 
főosztályvezető felé. 

23.3. A szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, tanácskozásokon, munkamegbeszéléseken 
résztvevő foglalkoztatottakat a főosztályvezető jelöli ki. A Főosztály egészét érintő kérdésekben 
folytatott megbeszélésekről, konzultációkról az ügyintézéséért felelős személyeknek tájékoztatni kell a 
főosztályvezetőt. 
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24. Ellenőrzés 

24.1. Az ügyintéző kormánytisztviselők, kötelesek az általuk elvégzett feladatok ellátásáról 
rendszeresen beszámolni a közvetlen felettesüknek, szakmai iránymutatást igénylő kérdéseket soron 
kívül jelezni a főosztályvezető felé. 

24.2. A vezető évente legalább két alkalommal valamennyi ügyintéző esetén szúrópróbaszerűen 
megvizsgálja, hogy a foglalkoztatottra iktatott iratok elintézése megfelelően történik-e, az iratkezelési 
szabályokat betartják-e. Hiányosság, hiba, szabálytalanság esetén a vezető feljegyzést készít. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztály  

Levelezési cím:1364 Budapest Pf. 234. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.  

E-mail (1): jogi@bfkh.gov.hu (Perképviseleti Osztály) 

E-mail (2): szerzodes@bfkh.gov.hu (Jogi Osztály) 

E-mail (3): koordinacio@bfkh.gov.hu (Koordinációs Osztály) 

E-mail (4): p.koordinacio@bfkh.gov.hu (Koordinációs Osztály) 

E-mail (5): szervezes.budapest@bfkh.gov.hu (Szervezési Osztály)   

E-mail (6): kepzes.budapest@bfkh.gov.hu, (Szervezési Osztály) 

E-mail (7): adatszolgaltatas.szervezes@bfkh.gov.hu; (Szervezési Osztály) 

E-mail (8): iratkeres@bfkh.gov.hu (Szervezési Osztály) 

2. A Főosztály feladatait az alábbi telephelyein is végzi: 

 

1139 Budapest, Teve utca 1/a-c., - Koordinációs Osztály 

1056 Budapest, Váci utca 62-64. – Szervezési Osztály, Jogi Osztály, Perképviseleti Osztály 

1138 Budapest, Váci út 174. C épület fsz. – Szervezési Osztály 

 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály illetékessége fő szabály szerint Budapest Főváros Kormányhivatala illetékességi 
területére terjed ki. Azokban az ügyekben, ahol Budapest Főváros Kormányhivatala valamely 
szervezeti egységének hatásköre Pest megye területére is kiterjed, vagy országos hatáskörrel 
rendelkezik, a főosztály jogi és perképviseleti feladatköre ehhez igazodik. 

  

mailto:szerzodes@bfkh.gov.hu
mailto:koordinacio@bfkh.gov.hu
mailto:p.koordinacio@bfkh.gov.hu
mailto:szervezes.budapest@bfkh.gov.hu
mailto:kepzes.budapest@bfkh.gov.hu
mailto:adatszolgaltatas.szervezes@bfkh.gov.hu
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4. A Főosztály szervezeti felépítése 

 
II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5.  Perképviseleti Osztály által ellátott feladatok: 

5.1. Előkészíti a Kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő peres és nemperes eljárásokkal 
összefüggő beadványokat, szükség szerint előkészíti a Kormányhivatal valamennyi szervezeti 
egységeinek feladatellátásában keletkező, feladat- és hatáskörét érintően a peres és nemperes 
eljárásokkal összefüggő beadványokat az alábbi ügykörökben: 

a) hatósági,  

b) munkaügyi,  

c) törvényességi,  

d) polgári  

e) kártérítési ügyekben. 

5.2. A Kormányhivatal belső szabályzataiban, továbbá a kormánymegbízott által meghatározott 
ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren kívüli eljárásokban biztosítja a 
kormánymegbízott és a Kormányhivatal képviseletét. 

5.3. A kormányhivatal pereiben jogi véleményt ad a Kormányhivatal szervezeti egységei megkeresése 
alapján. 

5.4. Jogi segítséget nyújt a Kormányhivatal kintlévőségeinek kezelésére, behajtására, valamint az 
egyéb igények érvényesítésére irányuló jogi eljárásokban. 

5.5. Jogi segítséget nyújt a Kormányhivatallal szemben felmerülő fizetési igény miatt indult 
eljárásokban. 

5.6. Felelős Budapest Főváros Kormányhivatala bíróságokkal történő elektronikus kapcsolattartásának 
eljárásrendjéről szóló utasítás, valamint az általános meghatalmazásokra vonatkozó szabályzat 

Jogi és Koordinációs Főosztály 
főosztályvezető 

Perképviseleti 
Osztály 

osztályvezető 

Jogi Osztály 
osztályvezető 

Koordinációs 
Osztály 

osztályvezető 

Szervezési Osztály 
osztályvezető 
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módosításainak előkészítéséért. 

5.7. A feladatkörébe tartozó területeken kapcsolatot tart és együttműködést szervez a szervezeti 
egységekkel. Közreműködik a Főosztályra háruló ellenőrzési feladatok ellátásában. 

6. Jogi Osztály által ellátott feladatok: 

6.1. Előkészíti a Kormányhivatal ingatlanaira vonatkozó vagyonkezelői, illetve használati jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésével összefüggő iratokat, valamint összeállítja az ezzel 
kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatást. 

6.2. A Kormánymegbízotti Kabinettel, illetve az érintett szervezeti egységekkel együttműködve kötelmi 
jogi szempontból véleményezi – a mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasításban foglalt 
eljárásrend szerint – a Kormányhivatal által megkötendő szerződéseket.  

6.3. Közreműködik a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során előkészített szerződések előzetes 
polgári jogi szempontú felülvizsgálatában. 

6.4. Jogi szakmai segítséget nyújt és okirat szerkesztési feladatokat lát el a kormánymegbízott, 
főigazgató (igazgató) kiadmányozásával érintett szerződések, és egyéb jognyilatkozatok 
előkészítéséhez. 

6.5. Jogi tanácsadás keretében megkeresése alapján együttműködik a Kormányhivatal szervezeti 
egységeivel. 

6.6. A Szervezési Osztállyal együttműködve vizsgálja a más szervezeti egységek által készített közjogi 
szervezetszabályozó eszközök (pl. belső szabályzatok) jogszabályoknak való megfelelését. 

6.7. Felelős a Kormányhivatal által megkötésre kerülő szerződések előkészítésével kapcsolatos 
eljárásrendről szóló utasítás és módosításainak előkészítéséért. 

6.8. A feladatkörébe tartozó területeken kapcsolatot tart és együttműködést szervez a szervezeti 
egységekkel.  

6.9. Közreműködik jogszabálytervezetek véleményezésében. 

6.10. Közreműködik a Főosztályra háruló ellenőrzési feladatok ellátásában. 

6.11. Ellátja – a külön kormánymegbízotti utasításban foglaltak szerint – a lakáscélú munkáltatói 
kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatokat. 

6.12. A kormánymegbízott, főigazgató, igazgató feladatszabása alapján intézi azokat a jogi 
szakértelmet igénylő ügyeket, amelyek nem tartoznak a kormányhivatal más szervezeti 
egységének a feladatkörébe.  

7. Szervezési Osztály által ellátott feladatok: 

7.1. .Koordinációs feladatok 

7.1.1. Részt vesz a Kormányhivatal koordinációs feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a több 
ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásában. 

7.1.2. A Szervezési Osztály feladatköréhez tartozóan szervezeti szintű adatgyűjtői tevékenységet 
végez és ellátja az ehhez kapcsolódó koordinációs, adatfeldolgozási és ellenőrzési feladatokat. 

7.1.3. Nyilvántartást vezet a Kormányhivatalt érintő külső ellenőrzésekről és elkészíti a külső 
ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolót. 

7.1.4. A szervezeti egységek vezetői által beküldött adatok alapján összeállítja a Kormányhivatal 
éves intézményi munkatervét, hatósági ellenőrzési tervét, és az összevont ellenőrzési tervét. 

7.1.5. Összeállítja és aláírásra előkészíti a Kormányhivatal tevékenységéről szóló éves beszámolót; 

7.1.6. Közreműködik egyéb szervezeti szintű, vagy több szervezeti egységet érintő dokumentumok 
elkészítésében. 
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7.1.7. Ellátja Budapest Főváros Államigazgatási Kollégium és munkacsoportjai működésével 
kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat, 

7.1.8. A belső szabályzatban előírtak szerint TakarNet számítógépes Információs Rendszer 
használatával lekérdezői feladatokat lát el, a szervezeti egységek által beküldött adatok alapján 
havonta előkészíti főosztályvezető nevében a szervezeti szintű összesített teljesítésigazolást. 

7.1.9. A Jogi Osztállyal együttműködve gondoskodik a belső szabályzatok aláírásra történő 
előkészítéséről, kihirdetéséről, nyilvántartja a kihirdetett utasításokat. 

7.1.10. Heti rendszerességgel szervezeti szintű jogszabályfigyelést végez, melynek eredményéről a 
vezetőket tájékoztatja. 

7.1.11. A Kormányhivatalhoz érkező fizetési letiltási ügyekkel kapcsolatban az érintett szervezeti 
egységek közreműködésével koordinációs feladatot lát el. 

7.2. Általános ügyviteli, ügyiratkezelési feladatok 

7.2.1. Budapest Főváros Levéltárával közreműködve véleményezi, az önkormányzati hivatalok 
egyedi iratkezelési szabályzatait, és ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelméről szóló törvényben foglalt egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos feladatokat. 

7.2.2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről szóló jogszabály szerint elkészített - Budapest 
Főváros Levéltárával egyeztetett - ellenőrzési terv alapján ellenőrzi az önkormányzati hivatalok 
iratkezelési szabályzataiban foglaltak végrehajtását. 

7.2.3. Ellátja a Kormányhivatal mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatának megfelelő általános 
ügyirat-kezelési, irattárazási, ügyviteli, feladatait. 

7.3. Szervezeti szintű ügyviteli, ügyiratkezelési feladatok 

7.3.1. Működteti a 1056 Budapest Váci utca 62-64. sz. alatti ügyfélszolgálatot; a 1138 Budapest Váci 
út 174. C épületben kialakított „Központi Postázó”-t, valamint a Váci utcai központi irattárat. 

7.3.2. Vezeti a Kormányhivatal Főnyilvántartó könyvét, és a Kormányhivatal központi bélyegző-
nyilvántartását, továbbá ellátja a hivatalos hitelesítési eszköz (körbélyegző) igénylésével, 
selejtezésével kapcsolatos feladatokat. 

7.3.3. Koordinálja a kormánymegbízott által közvetlenül irányított szervezeti egységek tekintetében a 
selejtezési eljárást. 

7.3.4. Irattározás, selejtezés, levéltárba adás témakörben konzultációs lehetőséget biztosít a 
Kormányhivatal szervezeti egységei számára. 

7.3.5. Kialakítja és vezeti a Kormányhivatal irattáraira vonatkozó nyilvántartást. 

7.3.6. Ellátja a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Posta) és a Kormányhivatal között létrejött 
szerződésben foglaltakkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, elsődleges kapcsolattartói 
feladatokat lát el. 

7.3.7. Előkészíti a Posta innovációs kezdeményezéseit, társosztályok bevonásával, továbbá teszteli 
az új folyamatokat. 

7.3.8. Ellátja az ügyfelek által át nem vett postai küldemények keresésével kapcsolatos feladatokat. 

7.3.9. Továbbítja a Központi Érkeztető Rendszertől, a KÉR-es hivatali kapuval rendelkező 
szervektől, valamint az elektronikus ügyintézésbe bevont nem KÉR-es szervektől érkező a 
„Budapest Főváros Kormányhivatala” címzésű elektronikusan iratkezelő rendszerbe érkezett 
küldeményeket. 

7.3.10. Kezeli a „Budapest Főváros Kormányhivatala” címzésű e-Papírokat, valamint a FOVKH kaput. 

7.3.11. Koordinálja a KÉR-ben tárolt 180 napon túli iratok elszállítását, vezeti az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartást, működteti a KÉR-ből átvett iratok központi irattárát. 
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7.3.12. Ellátja a KÉR elsődleges kapcsolattartói feladatait, pl. iratkikérés jóváhagyása abban az 
esetben amennyiben nem a címzésben (borítékon) szereplő szervezeti egység szeretné kikérni a 
KÉR-ből az eredeti iratot. 

7.3.13. Közreműködik a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével, az elektronikus 
közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében. 
(pl., új törvényi követelményeknek való megfelelést célzó fejlesztések, más iktató rendszerekkel 
történő integráció, iratkezelők migrációja a Poszeidonban). 

7.3.14. Szervezeten belül kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja 
annak egységes program szerinti ellátását, az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása 
mellett és az általa biztosított feltételeknek megfelelően biztosítja az ügyviteli feladatok 
szolgáltatás alapú ellátásának kereteit, belső szabályozók előkészítését. 

7.3.15. Közreműködik az elektronikus ügyintézés Kormányhivatalon belüli kialakításában, 
működtetésében, elvégzi az ehhez szükséges adatgyűjtői feladatokat, ügyviteli szempontból 
szakmai elemzést végez, továbbá felsővezetői kérésre tesztelési feladatokat lát el, szakmai 
szempontú javaslatot tesz. 

7.4. Képzési, továbbképzési feladatok 

7.4.1. Éves terv alapján szervezi a fővárosban az államigazgatási feladatokat ellátó helyi 
önkormányzati szervek, egyes központi hivatalok budapesti kirendeltségeihez tartozó 
köztisztviselőinek, illetve a Kormányhivatal tisztviselőinek alábbi képzéseit: 

a) ügykezelői alapvizsga, 

b) közigazgatási alapvizsga, 

c) közigazgatási szakvizsga, kormánytisztviselők esetében szakirányú továbbképzés.  

7.4.2. Gondoskodik az alkotmányos alapismeretek vizsgák előkészítésére szolgáló konzultációk 
megszervezéséről és a vizsgák lebonyolításáról. 

7.4.3. Gondoskodik a külön jogszabály által meghatározott egyéb képzések, vizsgák 
megszervezéséről, és lebonyolításáról.  

7.4.4. Ellátja az oktatási és vizsgaeseményekhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs 
feladatokat (pl. pénzügyi elszámolások elkészítése, felkészítő tanfolyamok, konzultációk és 
vizsgaalkalmak meghirdetése, jelentkezések kezelése, oktatók, vizsgáztatók, vizsgabiztosok, 
illetve technikai munkatársak felkérése; adatok rögzítése a Probono felületen, kapcsolattartás a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel). 

7.4.5. Gondoskodik az alábbi belső továbbképzési feladatok ellátásáról: 

a) évente január 31-ig összeállítja a Kormányhivatal éves továbbképzési ütemtervét, 

b) belső továbbképzést lebonyolító szervezeti egységek által megküldött adatlap szerint meghirdeti a 
képzési eseményeket, e-mailben értesíti a résztvevőket az oktatás időpontjáról, illetve az 
esetleges változásokról, 

c) nyomon követi a folyamatban lévő képzési események megvalósulását, 

d) közreműködik a kapcsolódó dokumentumok (jelenléti ív, ajtólista, szükség szerint látogatási 
igazolás, tanúsítvány) előkészítésében, 

e) rögzíti a képzések eredményét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által biztosított informatikai 
rendszerben, melyről értesíti a képzésért felelős szervezeti egység kapcsolattartóját, 

f) nyilvántartást vezet a belső továbbképzésekről, 

g) szükség szerint beszámolót készít a Miniszterelnökség részére a belső továbbképzések 
megvalósulásáról, 
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h) Kormányhivatali szinten koordinálja, összehangolja a belső továbbképzéseket, 

i) adatokat szolgáltat illetve tájékoztatást nyújt a belső továbbképzésekkel kapcsolatban, 

j) ellátja a belső továbbképzési programok szakmai felülvizsgálatának koordinációját, indokolt 
esetben kezdeményezi a program tartalmi módosítását illetve törlését, 

k) a Kormányhivatal szervezeti egység vezetőinek kezdeményezésére lefolytatja az új belső 
továbbképzési programok nyilvántartásba vételi eljárását évi rendszerességgel ellátja a 
programok monitoringját, 

7.4.6. Megszervezi a Jogi és Koordinációs Főosztály által nyilvántartásba vetetett belső 
továbbképzéseket. 

7.4.7. A továbbképzési tervek megvalósításában és a Kormányhivatal tisztviselőit érintő képzési 
feladatok összehangolásában szorosan együttműködik a Humánpolitikai Főosztállyal, továbbá a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. 

7.4.8. A Miniszterelnökség iránymutatása szerint részt vesz az európai uniós programok keretében 
végrehajtandó, valamint a kormányhivatalok személyi állományát érintő szakmai képzések teljes 
körű lebonyolításában. 

7.4.9. Ellátja a kerületi hivatalok személyi állományát érintő kormányablak ügyintézői szervezését, 
lebonyolítását. 

7.4.10. Közreműködik az Informatikai Főosztály által nyilvántartásba vetetett információbiztonsági 
belső továbbképzés szervezésében. 

7.4.11. Informálja a kormányhivatali vezetőket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve más oktatási 
intézmény vagy közigazgatási szerv által indított továbbképzésekről, ellátja a kapcsolódó 
adatgyűjtést és adatszolgáltatást. 

7.4.12. Koordinálja a Kormányhivatalban tréneri feladatot ellátó munkatársak tréneri tevékenységével 
kapcsolatos feladatait. 

7.4.13. Gondoskodik a szervezeti szintű „BFKH KisOkos” aktualizálásáról.  

7.4.14. Elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett 
szerveknél és a képzésben közreműködő személyeknél a szükséges intézkedéseket. 

7.5. Rendezvényszervezési feladatok 

7.5.1. Felsővezetői döntést követően gondoskodik a Kormányhivatal általános szakmai, illetve 
kiemelt (pl. nemzetközi) rendezvényei megszervezéséről, valamint részt vesz a szakmai 
koordinációs értekezletek, szakmai napok előkészítésében és megtartásában. 

7.5.2. Közreműködik a Miniszterelnökség által a Kormányhivatal székhelyére szervezett 
rendezvények, események lebonyolításában. 

7.5.3. Kialakítja, és azt követően vezeti az osztály feladatellátásához tartozó képzésszervezéshez, 
rendezvényszervezéshez szükséges informatikai, és egyéb eszközökről, beszerzésekről készült 
nyilvántartásokat. 

7.5.4. Fogadja a teremfoglalással kapcsolatos megkereséseket, kezeli a kapcsolódó 
nyilvántartásokat, gondoskodik a szükséges technikai feltétel megteremtéséről  

7.5.5. A rendezvényt/képzést kezdeményező szerv igényének megfelelően közreműködik a termek 
berendezésében. 

7.5.6. Catering szolgáltatás iránti igény esetén teljes körűen intézkedik annak biztosításában. 

8. Koordinációs Osztály által ellátott feladatok: 

8.1. Ellátja a kormánymegbízott kerületi hivatalok fölött gyakorolt szakmai és funkcionális irányítási 
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jogkörébe tartozó, illetve a kormányablakok működtetésével és fejlesztésével, fizikai kialakításával 
kapcsolatos kormányhivatali feladatokat. 

8.2. A kerületi hivatalokkal kapcsolatos tevékenységének vezetését – a kormánymegbízott 
rendelkezése alapján – a kiadmányozási rend szerint a főosztályvezető, illetve az osztályvezető 
látja el. 

8.3. A kormányablakokra vonatkozó feladatai tekintetében 

8.3.1. Koordinálja a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységét és feladatellátását, javaslatokat 
dolgoz ki a fejlesztésükre és működésükre vonatkozóan. 

8.3.2. Gondoskodik a Kormányablak működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összeállítja, 
feldolgozza és elemzi az ügyfélszolgálati statisztikát, értékeli az ügyfélszolgálati tevékenység 
tapasztalatait. 

8.3.3. Összeállítja a kormányablakok ügyfélfogadásával kapcsolatos statisztikákat különböző 
(szak)rendszerekből (Q-Fusion, KIA) kinyert adatok alapján. 

8.3.4. Összesíti és továbbítja a Miniszterelnökség részére a kerületi hivatalok által havi bontásban 
vezetett, az irányításuk alá tartozó kormányablakok tevékenységével, működésével kapcsolatos 
adatszolgáltatásokat (hadigondozotti adatszolgáltatás, kormányablakokkal kapcsolatos 
adatszolgáltatás, a kormányablakokban és okmányirodákban lévő informatikai eszközök 
meghibásodásáról és a szakrendszerek leállásáról szóló adatszolgáltatás, panaszokról szóló havi 
adatszolgáltatás, hivatalból indult eljárások ügy és ügyfélforgalma, ügyfél-elégedettség mérése, 
kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézések és tájékoztatások száma, okmányirodákra 
vonatkozó ügyforgalom, kérelmek és hivatalból indult eljárások száma, valamint a SINOSZ 
kontakt videó és jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatás). 

8.3.5. Figyelemmel kíséri az OKOM felületen megjelenő változásokat, melyekről az érintetteket 
soron kívül értesíti. 

8.3.6. Gondoskodik a kormányablakok bővítésével kapcsolatos kormányhivatali feladatok ellátásáról, 
ennek keretében az új ügykörök bevezetésével, valamint az ügyfélszolgálati foglalkoztatottak 
képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok koordinációjáról. 

8.3.7. Kormányablak vezetők és foglalkoztatottak részére a társhatóságok közreműködésével 
szakmai fórumot szervez. 

8.3.8. A Kormányablak vezetők szakmai fórumára összeállítja a napirendi pontokat, valamint 
felkészítő anyagot készít a felsővezetés részére. A fórumról emlékeztetőt készít, melyet a 
résztvevőknek megküld.  

8.3.9. Koordinálja és nyomon követi a kormányablakoknál és egyéb kerületi hivatali szervezeti 
egységeknél felmerülő üzemeltetési problémákat, gondoskodik az ügyfelek megfelelő és 
naprakész tájékoztatásáról. Ennek érdekében változás-bejelentő űrlapot küld a Miniszterelnökség 
és a NISZ Zrt. részére, értesíti a Sajtócsoport munkatársait a tájékoztatás honlapon történő 
közzététele céljából. 

8.3.10. A Sajtócsoport munkatársaival együttműködve elkészítteti és eljuttatja a kormányablakok és 
egyéb ügyfélszolgálatok részére az ügyfelek tájékoztatására szolgáló plakátokat és információs 
anyagokat. 

8.3.11. A Miniszterelnökség, a minisztériumok és egyéb közigazgatási szervek által biztosított 
tájékoztató anyagokat, szórólapokat és plakátokat vezetői jóváhagyást követően eljuttatja a 
kormányablakok és egyéb ügyfélszolgálatok részére.  

8.3.12. Koordinálja a kormányablakok informatikai tevékenységének összehangolását célzó 
kezdeményezéseket, tevékenységeket, és együttműködik az Informatikai Főosztállyal, valamint a 
NISZ Zrt.-vel és egyéb, háttérinformatikai feladatokat ellátó szervekkel (IdomSoft Zrt., Multimex 
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Kft., ÁEEK, NEAK, stb .) 

8.3.13. Ellátja a Magyar Posta Zrt. és a Kormányhivatal között fennálló – készpénz-átutalási 
megbízások és postai számla befizetési megbízás elfogadása tárgyú – szerződés alapján a 
kerületi hivatali postai szolgáltató pontok (postapontok) személyzetváltozására, nyitvatartási 
idejére, zárva tartására és járat rendjére vonatkozó igényekkel, továbbá a postai feladatellátáshoz 
szükséges oktatás és vizsga megszervezésére irányuló igényekkel kapcsolatos, valamint a 
kerületi postai szolgáltató pontok működésével összefüggő szerződésmódosítást igénylő 
feladatok koordinálását. 

8.3.14. Koordinálja és nyilvántartja a kerületi hivatalok/kormányablakok ügyfélszolgálati rendjére 
vonatkozó ellenőrzéseket, azok tapasztalatairól szükség szerint értékelést készít (jó gyakorlat 
munkacsoport tevékenységének, valamint eseti helyszíni bejárások keretében). 

8.3.15. Koordinálja a kormányablakok fizikai átalakításával, működtetésével kapcsolatos 
kormányhivatali feladatokat. 

8.3.16. A mobil kormányablak busz kitelepüléseket megszervezi a kormányablakokkal és a Központi 
Okmányirodai Főosztállyal és egyéb közreműködőkkel együttműködve. A kitelepülés során 
végzett feladatokról statisztikát vezet. 

8.3.17. Közreműködik a kormányablakok ügyfélfogadási feltételeinek biztosításában (pl. 
kormányablak kiegészítőket, tokeneket és informatikai jogosultságokat biztosít az új belépőknek, 
rendkívüli esetekben védőfelszerelések felmérését koordinálja). 

 

8.4. A koordinációs feladatai tekintetében 

8.4.1. Ellátja a kormánymegbízott szakmai irányítási jogkörének gyakorlásával kapcsolatos 
koordinációs feladatokat, ezzel kapcsolatosan a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben 
elemzéseket, kimutatásokat, statisztikákat készít. 

8.4.2. Biztosítja a Kormányhivatal szervezeti egységei közötti hatékony információ-áramlást. 

Összeállítja a szervezeti egységekre vonatkozó adatszolgáltatásokat, illetve összefoglaló 
anyagokat, beszámolókat, jelentéseket. 

8.4.3. Heti rendszerességgel adatokat szerez be a kormányhivatal hatósági döntései ellen benyújtott 
keresetlevelek kapcsán az egyes szervezeti egységek feladatainak – jogszabály és belső 
eljárásrend szerinti – ellátásáról, és a beszerzett adatokról heti rendszerességgel jelentést készít 
a főigazgató részére. 

8.4.4. Ellátja a kerületi hivatalok ügyfélfogadási rendjének kialakításával kapcsolatos feladatokat, 
részt vesz a kerületi hivatalok ügyfélfogadása módosításának előkészítésében és kapcsolódó 
feladatok koordinálásában.  

8.4.5. A kerületi hivatalok ügyfélfogadásának változása esetén értesíti az illetékes szerveket: kerületi 
önkormányzatok, Belügyminisztérium, MÁK, NAV, NISZ Zrt., Miniszterelnökség, Magyar Posta Zrt. 

8.4.6. Közreműködik az elektronikus ügyintézés biztosításában, működési feltételeinek 
megteremtésében, összehangolja az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos 
feladatokat a Szervezési Osztállyal együttműködve.  

8.4.7. Együttműködik a Kormányhivatal szakmai főosztályaival a kerületi hivatalok hatósági 
munkájának összehangolása céljából. 

8.4.8. Koordinálja a kerületi hivatalok és egyéb szervezeti egységek feladatellátásához kapcsolódó 
szerződéseket azok megkötése előtt az érintett szervezeti egységek bevonásával.  

8.4.9. A jogi szakterülettel együttműködve koordinálja a kerületi hivatalok feladat- és hatáskörébe 
tartozó jogszabály véleményezéseket.  
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8.4.10. Ellátja a Kormányhivatal központi elektronikus levelezési címére érkezett megkereséseknek 
az érintett szervezeti egység részére való továbbítási feladatait, valamint nyilvántartja a szervezeti 
egységeknek az ügyfélmegkeresésekre megküldött válaszleveleit. 

8.4.11. Közreműködik a kormánymegbízott/főigazgató/igazgató/kabinetvezető kerületi hivatalok 
feladatellátásával kapcsolatos, Miniszterelnökséggel, más minisztériumokkal, államigazgatási 
szervekkel való kapcsolattartásában. 

8.4.12. Megbeszéléseken, vezetői értekezleteken és szakmai fórumokon részt vesz, azokról 
emlékeztetőt készít, melyet felsővezetői jóváhagyás után a résztvevőknek megküld.  

8.4.13. Ellátja a szervezeti változással (szervezeti integráció, szakterület kiválása) összefüggő 
koordinációs feladatokat. 

8.4.14. Ellátja az OSAP 1229 féléves hatósági statisztikai adatszolgáltatással összefüggő 
koordinációs feladatokat. 

 

8.5. A panaszkezeléssel kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

8.5.1. Külön kormánymegbízotti utasításban foglaltak szerint ellátja a Kormányhivatalhoz érkező 
közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtését és 
feldolgozását. 

8.5.2. Saját hatáskörben - az érintett szervezeti egységek bevonásával - panaszügyekben 
válaszlevelet készít elő. 

8.5.3. Koordinálja és figyelemmel kíséri a kerületi hivatalokat/kormányablakokat érintő közérdekű 
bejelentésekkel, javaslatokkal, panaszokkal kapcsolatos kérelmeket, figyelemmel kíséri azok 
ügyintézését, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, előkészíti az azokra adott 
kormányhivatali válaszokat, 

8.5.4. Rendszeresen elvégzi a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló kormánymegbízotti 
utasítás felülvizsgálatát, az esetleges módosításokat előkészíti.  

 

III. Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

9. A Főosztály vezetőjének feladatai 

9.1. Kiadmányozza a munkaköri leírásokat, a kerületi hivatalokkal kapcsolatos döntés előkészítő 
iratokat. 

9.2. Felügyeli a panaszügyeket. 

9.3. Ellátja a Kormányablakok, valamint a kerületi hivatalok ügyfélfogadásával kapcsolatos panaszok 
kivizsgálását. 

9.4. Felügyeli a Kúriához benyújtandó felülvizsgálati kérelmeket.  

10. Az osztályvezetők feladatai az általuk vezetett szervezeti egységek vonatkozásában: 

11. Perképviseleti Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

11.1. A Kormányhivatal belső szabályzataiban, továbbá a kormánymegbízott által meghatározott 
ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren kívüli eljárásokban eljáró jogi 
képviselő kijelölésével biztosítja a kormánymegbízott és a Kormányhivatal jogi képviseletét. 

11.2. Felügyeli a bíróságra benyújtandó érdemi beadványokat.. 
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11.3. Jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatal kintlévőségeinek kezelésére, behajtására, 
valamint az egyéb igények érvényesítésére irányuló eljárásokban. 

12. A Perképviseleti Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

12.1. Kormánytisztviselő 

a) bejegyzett kamarai jogtanácsos vagy jogi előadói feladatok: perképviseleti feladatok ellátása 
beleértve a kimenő iratok elektronikus úton történő iktatását és továbbítását peres és nemperes 
eljárásokban 

b) titkársági, ügykezelési feladatot ellátó tisztviselő feladatok: ellátja a perképviselettel kapcsolatos 
adminisztratív ügykezelési tennivalókat ( a perképviseleti ügyekben érkező iratok kezelése, 
fénymásolás, leírás, iratanyagok szerelése, irattározása, scannelése) 

13. Jogi Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

13.1. Jogszabály kötelező előírása esetén kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéssel látja el a 
Kormányhivatal által megkötendő szerződéseket, egyéb esetekben a szerződésen a jogi 
megfelelőség tényét rögzíti a beosztás megjelölésével  

13.2. Jogi tanácsadás keretében megkeresés alapján együttműködik a Kormányhivatal szervezeti 
egységeivel. 

13.3. Kormánymegbízotti utasítástervezetek jogi megfelelőségét igazolja. 

13.4. Részt vesz kijelölés alapján jogszabálytervezetek jogi véleményezésében. 

13.5. Képviseli a Jogi Osztályt a kormányhivatalon belüli bizottságokban, munkacsoportokban. 

 

14. A Jogi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő  

a) szerződéstervezet jogi felülvizsgáló, jogi vélemény (állásfoglalás) szerkesztő, 

b) kormánymegbízotti utasítás tervezet jogi felülvizsgálata, 

c) jogszabálytervezet véleményező 

d) bejegyzett kamarai jogtanácsos vagy jogi előadó  

e) titkársági, ügykezelési feladatot ellátó tisztviselő. 

 

15. Koordinációs Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

15.1. Operatív feladatellátással részt vesz a kormányablakok szakmai irányításában, illetve szakmai 
munkájuk ellenőrzésében, a kormányablakok bővítésében, mely során kapcsolatot tart a 
közreműködő szervezeti egységek vezetőivel és kijelölt foglalkoztatottaival. 

15.2. ellátja a kormányablakok és kerületi hivatalok működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos 
koordinációs feladatokat. 

15.3. Felelős kerületi hivatalokkal, a kormányablakokkal kapcsolatos adatszolgáltatások 
összesítéséért, felsővezetői jóváhagyásra történő előkészítéséért. 

15.4. Biztosítja a kerületi hivatalok, kormányablakok részéről szolgáltatott adatok alapján az 
ügyfélszolgálatokra vonatkozó statisztikák rendszeres vezetését, nyilvántartását. 

15.5. Irányítja és egyben operatívan részt vesz a kerületi hivatalokkal kapcsolatos, illetve egyéb rá 
kiosztott koordinációs feladatokban. 

15.6. Együttműködik a kerületi hivatalok vezetőivel a kerületeket érintő központilag kiadott feladatok 
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végrehajtásában ennek céljából adatot, információt kérhet be. 

15.7. Részt vesz a kerületi hivatalok szervezetét, működését érintő kormányhivatali döntések, 
utasítások előkészítésével, véleményezésével kapcsolatos, feladatok ellátásában. 

15.8. Figyelemmel kíséri a kerületi hivatalok ügyfélszolgálatai, és a kormányablakok működésének 
jogszerűségét, gondoskodik a feltárt hiányosságoknak a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység 
felé való jelzéséről.  

15.9. Figyelemmel kíséri, hogy a közérdekű bejelentések és panaszok elbírálása – a vonatkozó 
jogszabályokban, valamint a kormánymegbízotti utasításban foglaltak szerint – az előírt határidők 
betartásával történjen meg. 

15.10. Felelős a kormányhivatali központi elektronikus levelezési címre (budapest@bfkh.gov.hu) 
érkezett megkereséseknek az érintett szervezeti egység részére való továbbítási feladatai 
folyamatos ellátásáért,  továbbá kezdeményezi az ezen levelezési címre megküldött panaszoknak 
a panasszal érintett szervezeti egységnél a kivizsgálást és szükség szerint részt vesz a panasz 
megválaszolásában. 

15.11. Nyomon követi és ellenőrzi az osztály határidős és egyéb feladatainak teljesülését. 

15.12. A közvetlen szakmai vezető utasítására vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat 
is teljesítenie kell, amelyek az Ügyrendben tételesen nem szerepelnek, de a feladatkör 
rendeltetéséből megállapíthatóan a feladatkörbe tartoznak vagy szükséghelyzetből adódnak. 

15.13. Rendszeresen beszámol a főosztályvezetőnek az osztály munkájáról. 

 

16. A Koordinációs Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselők feladatai: 

a) koordinátori, 

b) titkársági, 

c) koordinációs és szervezési, 

d) jogi és igazgatási. 

17. Szervezési Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

17.1. Az újonnan belépő kollégák mielőbbi beilleszkedésének elősegítése érdekében mentorálási 
rendszert működtet, melynek során az általa kijelölt, szakmai tapasztalattal rendelkező kolléga – 
az általános munkavégzéssel egyidejűleg – betanítja az új kollégát.  

17.2. Ellátja a Budapest Főváros Államigazgatási Kollégium titkári feladatait. 

17.3. Felügyeli az Osztály koordinációs, és ügyviteli/ügyfélszolgálati feladatainak ellátását. 

17.4. Szükség esetén - soron kívül - kezeli a Váci utcai ügyfélszolgálaton jelentkező 
ügyfélpanaszokat, szükség esetén intézkedést kezdeményez. 

17.5. Felügyeli a külön kormánymegbízotti utasításokban megfogalmazott Osztályra vonatkozó 
egyéb feladatok végrehajtását, felelős a feladatkörébe tartozó utasítások előkészítéséért. 

17.6. Koordinálja és ellenőrzi a szervezeti szintű ügyviteli feladatok végrehajtását. 

17.7. Közreműködik a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével, az elektronikus 
közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásában. 

17.8. Felügyeli a képzésszervezői, valamint belső továbbképzési feladatokat. 

17.9. Szakvizsga, ügykezelői alapvizsga, és alkotmányos alapismeretek vizsga esetében 
jóváhagyja a vizsgabizottságok összetételét. 
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17.10. Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga, ügykezelői alapvizsga, és alkotmányos alapismeretek 
vizsga esetén jóváhagyja a vizsgabiztos (technikai munkatárs) személyét. 

17.11. Az Osztály által szervezett képzések esetében kérelemre a képzés elvégzéseséről igazolást 
ad ki. 

17.12. Részt vesz a képzésszervezéssel kapcsolatos – Miniszterelnökség, vagy NKE által szervezett 
– egyeztető megbeszéléseken. 

17.13. Koordinálja és felügyeli a Kormányhivatal általános szakmai, illetve kiemelt rendezvényeit. 

17.14. A Váci utcai műemlék épület külső személyek általi – előzetesen engedélyezett - 
megtekintése során ellátja a koordinációs feladatokat. 

18. A Szervezési Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

18.1. Kormánytisztviselők feladatai: 

e) jogi, koordinációs és szervezési,  

f) titkársági, 

g) koordinációs, szervezési, és ügyfélszolgálati, 

h) ügykezelési koordinációs és szervezési,  

i) képzési, továbbképzési és rendezvényszervezési és ügyfélszolgálati,  

j) képzési, továbbképzési és rendezvényszervezési, 

k) ügykezelési és ügyfélszolgálati, 

l) titkársági, ügykezelési és ügyfélszolgálati 

m) titkársági, ügyfélszolgálati, 

 

19. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

20. Ügyfélfogadás 

 Szervezési Osztály 

Hétfő: 13:00-16:00 

Kedd: - 

Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00 

Csütörtök: - 

Péntek: 8:00-12:00 

Az alkotmányos alapismeretek vizsgára való jelentkezés előzetes időpont egyeztetés alapján a 
Kormányhivatal Váci utcai ügyfélszolgálatán keresztül történik. 
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21. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

21.1. A Főosztályra vonatkozó adatszolgáltatásokat, havi jelentéseket, eszköz-és irodaszer 
megrendeléseket a Jogi Osztály titkársági referense összesíti a Koordinációs, Perképviseleti és 
Szervezési Osztály által megküldött adatok alapján. 

21.2. Az ügyintézők a Főosztály feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan közvetlen - és 
feladatellátáshoz igazodóan - kapcsolatban állnak a települések jegyzőivel, más önkormányzati 
foglalkoztatottakkal, egyéb szervezetekkel (pl. Nemzeti és Közszolgálati Egyetem, Levéltár) valamint a 
járási hivatalokkal. A kapcsolattartásban elsődleges eszköz a gyors és költségkímélő elektronikus (e-
mailes, telefonos) kapcsolat.  

 

22. Értekezletek 

22.1. Főosztályi értekezlet: a főosztályvezető az osztályvezetők részvételével szükség szerint tart 
értekezletet, melynek célja a Kormányhivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás 
összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása, a feladat ellátásának ellenőrzése. 

22.2. Osztályértekezlet: az osztályvezetők szükség szerint, tartanak értekezletet a közvetlenül 
vezetésük alá tartozó osztályok részére, melyen az osztály tagjainak részvétele kötelező.  

22.3. Az értekezletekről az összehívásért felelős személy emlékeztetőt készít(tet)het, amelyet az 
értekezlet vezetője ír alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az értekezleten született 
döntéseket, a végrehajtásért felelős személyek nevét és a végrehajtási határidőket. 

22.4. Eseti szakmai konzultációt, munkamegbeszélést az érintettek bevonásával igény szerint 
tartanak a vezetők.  

22.5. A szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, tanácskozásokon, munkamegbeszéléseken 
résztvevő foglalkoztatottakat a főosztályvezető/közvetlen vezető jelöli ki. A főosztály egészét 
érintő kérdésekben folytatott megbeszélésekről, konzultációkról az ügyintézéséért felelős 
személyeknek tájékoztatni kell a főosztályvezetőt/közvetlen vezetőt feljegyzés készítésével. 

23. Ellenőrzés 

23.1. A főosztályvezető személyesen, valamint az osztályvezetők közreműködésével is elláthatja 
ellenőrzési feladatait.  

23.2. Az osztályvezetők rendszeresen beszámolnak a főosztályvezetőnek az általuk vezetett 
szervezeti egység munkájáról, soron kívül jelzik a kiemelt jelentőségű ügyeket, továbbá soron 
kívül tájékoztatják a főosztályvezetőt a közérdeklődésre számot tartó ügyekről, az esetleges 
munkatorlódásról, a szükséges vezetői intézkedés megtétele céljából. 
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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: 
Főosztály)   

Levelezési cím:1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. 

A főosztályvezető irodájának címe: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.  

E-mail: humanpolitika.budapest@bfkh.gov.hu; 

2. Illetékességre vonatkozó szabályok 

A Főosztály Budapest Főváros Kormányhivatala illetékességi területén látja el feladat – és hatásköreit. 

3.  A Főosztály szervezeti felépítése 

 
 

II. Fejezet 

A Főosztály által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

4. Humánpolitikai Osztály 1.   

4.1. A kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek – kivéve a Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztály, a Jogi és Koordinációs Főosztály, a Humánpolitikai Főosztály, valamint 
az Informatikai Főosztály – tekintetében ellátja 

4.1.1. a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat és közreműködik azok 
végrehajtásában, 

4.1.2. előkészíti a jogviszony létesítési-, megszüntetési- és módosítási dokumentumokat, 
gondoskodik a jogviszony létesítéssel kapcsolatos okiratok és nyilatkozatok beszerzéséről 
és megőrzéséről, 

4.1.3. felhívja a főosztályokat a munkaviszonyban foglalkoztatottak munkaköri leírásai 
elkészítésére és gondoskodik azok megőrzéséről, 

4.1.4. a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat, 

4.1.5. a közfoglalkoztatotti jogviszonyban, valamint a projektek keretében foglalkoztatottak 
humánpolitikai intézkedést igénylő feladatait, 

4.1.6. a kormányzati szolgálati jogviszonyra, valamint a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtását, 

mailto:humanpolitika.budapest@bfkh.gov.hu
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4.1.7. az integrált emberierőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer használatával 
kapcsolatos humánpolitikai feladatokat, 

4.1.8. mindazon feladatokat, melyeket jogszabály vagy belső szabályozó eszköz a feladat- és 
hatáskörébe utal. 

4.2. A kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek – kivéve a Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztály, a Jogi és Koordinációs Főosztály, a Humánpolitikai Főosztály, valamint 
az Informatikai Főosztály – tekintetében gondoskodik: 

4.2.1. a foglalkoztatottak előzetes és időszakos foglalkozás-egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatáról, 

4.2.2. az éves teljesítménykövetelmények kitűzésének szakmai előkészítéséről, továbbá az 
elkészült és a Főosztály részére megküldött éves teljesítményértékelés és/vagy minősítés 
dokumentumok megőrzéséről, 

4.2.3. az álláspályázatok közzétételéről, 

4.2.4. megkeresésre részt vesz a toborzási és állásinterjúztatási feladatok ellátásában,  

4.2.5. a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghatározottak szerint, a központi 
közszolgálati nyilvántartás hatékony működéséről, illetve a nyilvántartás adatainak 
védelmére vonatkozó szabályok érvényesüléséről, 

4.2.6. a rendszeres adatszolgáltatásról a felügyeletet ellátó kormányzati igazgatási szerv részére, 

4.2.7. jogszabály alapján a rendszeres adatszolgáltatásról a Miniszterelnökség Területi 
Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság részére, 

5. Humánpolitikai Osztály 2. 

5.1. A Kormányhivatal kerületi hivatalai tekintetében ellátja: 

5.1.1. a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat és közreműködik azok 
végrehajtásában, 

5.1.2. előkészíti a jogviszony létesítési-, megszüntetési- és módosítási dokumentumokat, 
gondoskodik a jogviszony létesítéssel kapcsolatos nyilatkozatok beszerzéséről és 
megőrzéséről, 

5.1.3. véleményezi a Kormánymegbízott felé benyújtott jogviszony létesítésével és 
megszüntetésével kapcsolatos kérelmeket, 

5.1.4. a közfoglalkoztatotti jogviszonyban, valamint a projektek keretében foglalkoztatottak 
humánpolitikai intézkedést igénylő feladatait, 

5.1.5. a kormányzati szolgálati jogviszonyra, valamint a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtását, 

5.1.6. a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat, 

5.1.7. az integrált emberierőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer használatával 
kapcsolatos humánpolitikai feladatokat, 

5.1.8. mindazon feladatokat, melyeket jogszabály vagy belső szabályzat a feladat- és 
hatáskörébe utal, 

5.1.9.  az integrált álláshely nyilvántartó rendszer használatával kapcsolatos humánpolitikai 
feladatokat. 
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5.2. A Kormányhivatal kerületi hivatalai tekintetében gondoskodik: 

5.2.1. a foglalkoztatottak előzetes és időszakos foglalkozás-egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatáról, 

5.2.2. az éves teljesítménykövetelmények kitűzésének szakmai előkészítéséről, továbbá az 
elkészült és a Főosztály részére megküldött dokumentumok megőrzéséről, 

5.2.3. az álláspályázatok közzétételéről, 

5.2.4. megkeresésre részt vesz a toborzási és állásinterjúztatási feladatok ellátásában,  

5.2.5. a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghatározottak szerint, a központi 
közszolgálati nyilvántartás hatékony működéséről, illetve a nyilvántartás adatainak 
védelmére vonatkozó szabályok érvényesüléséről, 

5.2.6. a rendszeres adatszolgáltatásról a felügyeletet ellátó kormányzati igazgatási szerv részére, 

5.2.7. jogszabály alapján a rendszeres adatszolgáltatásról a Miniszterelnökség Területi 
Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság részére. 

6. Humánpolitikai Osztály 3. 

6.1. Ellátja: 

6.1.1. a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Jogi és Koordinációs Főosztály, a Humánpolitikai 
Főosztály, valamint az Informatikai Főosztály – foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos 
munkáltatói feladatokat és közreműködik azok végrehajtásában,  

6.1.2. előkészíti a jogviszony létesítési-, megszüntetési- és módosítási dokumentumokat, 
gondoskodik a jogviszony létesítéssel kapcsolatos okiratok és nyilatkozatok beszerzéséről 
és megőrzéséről, 

6.1.3. a szervezet fejlesztését célzó feladatokat, részt vesz azok koordinálásában,  

6.1.4. a Kormányhivatal hatékony és magas színvonalú munkavégzéséhez szükséges 
munkaerő-gazdálkodás folyamatos monitoringozását, 

6.1.5. projektek, kiemelt feladatok humánpolitikai támogatását,  

6.1.6. javaslatot tesz, előkészíti és lebonyolítja a pályakezdő diplomások toborzására vonatkozó 
folyamatokat (különösen: egyetemi nyílt napok, egyetemi állásbörzék, gyakornoki 
programok), 

6.1.7. humánpolitikai feladatokat érintő utasítások, szabályzatok, szervezetszabályozók 
véleményezését, 

6.1.8. a foglalkoztatottak teljesítményének, motivációjának növelése és lojalitásának erősítése 
érdekében javaslatot tesz a Kormányhivatal külső és belső kommunikációjára, a 
kormányzati célkitűzésekkel történő összehangolására, ezzel kapcsolatosan belső és külső 
szemléletformálási kampányok szervezésére, 

6.1.9. a Kormányhivatallal jogviszonyban álló foglalkoztatottak kitüntetési, elismerési javaslatai 
felterjesztésével összefüggő feladatokat, 

6.1.10. a címzetes főjegyzői cím véleményezésével és felterjesztésével kapcsolatos 
feladatokat,  

6.1.11. a Kormányhivatallal jogviszonyban álló foglalkoztatottakat érintő fegyelmi eljárással 
kapcsolatos humánpolitikai támogatás a munkáltatói jogkört gyakorlók részére, 

6.1.12.  megkeresésre közreműködik a Jogi és Koordinációs Főosztálytól érkező munkaügyi 
peres ügyek és a Közszolgálati Döntőbizottsági ügyekkel kapcsolatos munkajogi álláspont 
kialakításában, 
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6.1.13. a Kormányhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők önként vállalt tanulmányaihoz 
kapcsolódó feladatokat, összeállítja a Kormányhivatal éves képzési tervét és nyomon 
követi az egyéni képzési tervek teljesülését,   

6.1.14. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett Probono rendszerben az egyéni 
képzési tervek nyilvántartásáról, rögzítéséről, 

6.1.15. a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

6.1.16. a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai 
előkészítését, az ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését, 

6.1.17. az esélyegyenlőségi tervhez kapcsolódó feladatok elvégzését, 

6.1.18. a szociális juttatások odaítélésének döntés-előkészítését. 

6.1.19. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal megkeresése alapján az ellenőrzéssel kapcsolatos 
adatszolgáltatási feladatokat, 

6.1.20. az integrált emberierőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer 
használatával kapcsolatos humánpolitikai feladatokat, 

6.1.21. a rendszeres adatszolgáltatásról a felügyeletet ellátó kormányzati igazgatási szerv 
részére, 

6.1.22. jogszabály alapján a rendszeres adatszolgáltatásról a Miniszterelnökség Területi 
Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság részére, 

6.1.23. a panaszok és közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos feladatokat 

6.1.24. a lakhatási támogatással és a lakástámogatási kölcsönökkel összefüggésben a 
Humánpolitikai Főosztály hatáskörébe tartozó feladatokat 

6.1.25. az eljárásrendek kialakításával kapcsolatos feladatokat,  

6.1.26. mindazon feladatokat, melyeket jogszabály vagy belső szabályzat a feladat- és 
hatáskörébe utal. 

6.2. Gondoskodik: 

6.2.1. a Főosztály részére megküldött dokumentumok kezeléséről és megőrzéséről a hatályos 
Egyedi Iratkezelési Szabályzat szerint, 

6.2.2. az alkalmazott okiratminták folyamatos karbantartásáról, 

6.2.3. a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése során 
gondoskodik a folyamatba épített ellenőrzésről,  

6.2.4. a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghatározottak szerint, a központi 
közszolgálati nyilvántartás hatékony működéséről, illetve a nyilvántartás adatainak 
védelmére vonatkozó szabályok érvényesüléséről, 

6.2.5. a Miniszterelnökség Kormányiroda részéről érkező adatszolgáltatások elkészítéséről.  
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III.  Fejezet 

A Főosztályon foglalkoztatottak feladat és hatásköre 

7. A Főosztály vezetőjének feladatai: 

7.1. Meghatározza a Főosztály munkatervét, osztályvezetők bevonásával gondoskodik az éves 
munkaterv megvalósításáról és nyomon követi annak teljesülését. 

7.2. Meghatározza a főosztály ügymenetéhez tartozó folyamatba épített vezetői ellenőrzési pontokat 
és azok felelőseit kijelöli. 

7.3. Nyomon követi a Kormányhivatal személyi állományának változását és javaslatot tesz a 
szervezet szükségszerű fejlesztésére és a munkaerő-gazdálkodásra. 

7.4. Figyelemmel kíséri a Kormányhivatal személyi állományának folyamatos képzését, a szakmaiság 
magas színvonalon tartása és a tudás naprakészen tartása érdekében. 

7.5. Figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség Kormányiroda részéről érkező adatszolgáltatási 
megkeresések teljesítését. 

7.6. Figyelemmel kíséri az integrált emberierőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer 
funkcionalitását, működőképességét és a fejlesztési igényeket – amennyiben az a 
munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges – haladéktalanul jelzi az illetékes Informatikai 
főosztály felé.  

7.7. A feladatellátást veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles intézkedést kezdeményezni a 
szakmai irányítást ellátó Főigazgatónál. 

7.8. Biztosítja a Főosztály szakmai színvonalának mindenkori teljesülését.  

8. Humánpolitikai Osztály 1. vezetőjének feladatai: 

8.1. A Főosztályvezetővel egyeztetettek alapján, szükség szerint osztályértekezletet tart. 

8.2. Biztosítja az osztály feladatainak gördülékeny ellátását, a határidők betartását. 

8.3. Megszervezi az osztályon belül a helyettesítés rendjét. 

8.4. A folyamatba épített vezetői szakmai ellenőrzési pontokon az ellenőrzési feladatait ellátja, ezt 
kézjegyével, vagy elektronikus visszajelzésével igazolja. 

8.5. Javaslatot tesz a főosztályvezetőnek az éves munkatervre. 

8.6. Nyomon követi a Kormányhivatal belső szervezeti tagozódása szerinti szervezeti egységek 
személyi állományának változását, a vezetői kinevezésekről és az üres álláshelyekről hetente 
írásos kimutatást készít a főosztályvezető részére. 

8.7. Biztosítja a Miniszterelnökség Kormányirodája, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás 
Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága, továbbá a Kormánymegbízott, Főigazgató és 
az Igazgató által kért adatszolgáltatások területét érintő határidőre történő elkészítését. 

8.8. A Főosztályvezető kijelölése alapján részt vesz a Kormányhivatalon belüli projektek 
megvalósításában. 

8.9. Közreműködik a Főosztályt érintő szakmai feladatok végrehajtásában. 

8.10. A Főosztályt érintő ügyekben - a Főosztályvezető előzetes jóváhagyásával - a Főosztály 
minden foglalkoztatottját szükség szerint bevonhatja a feladatok végrehajtásába. 

8.11. Az osztály feladatellátását veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles haladéktalanul 
jelezni a Főosztályvezető felé. 

8.12. A Főosztályvezető általános felelősségének fenntartásával önállóan jár el a Főosztályvezető 
által meghatározott esetekben. 
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8.13. A Humánpolitikai Osztály 3. osztályvezetőjének, valamint a Humánpolitikai Osztály 2. 
osztályvezetőjének távolléte esetén ellátja a helyettesítési feladatokat. (Egy időben a 
Humánpolitikai Osztály 3. és a Humánpolitikai Osztály 2. osztályvezetői tervezetten nem 
lehetnek távol.) 

9. Humánpolitikai Osztály 2. vezetőjének feladatai:  

9.1. A Főosztályvezetővel egyeztetettek alapján szükség szerint osztályértekezletet tart. 

9.2. Biztosítja az osztály feladatainak gördülékeny ellátását, a határidők betartását. 

9.3. Megszervezi az osztályon belül a helyettesítés rendjét. 

9.4. A folyamatba épített vezetői szakmai ellenőrzési pontokon az ellenőrzési feladatait ellátja, ezt 
kézjegyével, vagy elektronikus visszajelzésével igazolja. 

9.5. Javaslatot tesz a főosztályvezetőnek az éves munkatervre. 

9.6. Nyomon követi a Kormányhivatal belső szervezeti tagozódása szerinti szervezeti egységek 
személyi állományának változását, a vezetői kinevezésekről és az üres álláshelyekről hetente 
írásos kimutatást készít a főosztályvezető részére. 

9.7. Biztosítja a Miniszterelnökség Kormányirodája, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás 
Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága, továbbá a Kormánymegbízott, Főigazgató és 
az Igazgató által kért adatszolgáltatások területét érintő határidőre történő elkészítését. 

9.8. A Főosztályvezető kijelölése alapján részt vesz a Kormányhivatalon belüli projektek 
megvalósításában. 

9.9. A Főosztályt érintő ügyekben - a Főosztályvezető előzetes jóváhagyásával - a Főosztály 
minden foglalkoztatottját szükség szerint bevonhatja a feladatok végrehajtásába. 

9.10. Az osztály feladatellátását veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles haladéktalanul 
jelezni a Főosztályvezető felé. 

9.11. A Főosztályvezető általános felelősségének fenntartásával önállóan jár el a Főosztályvezető 
által meghatározott esetekben. 

9.12. A Humánpolitikai Osztály 1. osztályvezetőjének távolléte esetén ellátja a helyettesítési 
feladatokat. 

10. Humánpolitikai Osztály 3. vezetőjének feladatai: 

10.1. A Főosztályvezetővel egyeztetettek alapján szükség szerint osztályértekezletet tart. 

10.2. Biztosítja az osztály feladatainak gördülékeny ellátását, a határidők betartását. 

10.3. Megszervezi az osztályon belül a helyettesítés rendjét. 

10.4. Az Osztályvezetők bevonásával megszervezi és biztosítja a Főosztály tekintetében a 
foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése során a 
folyamatba épített szakmai és vezetői ellenőrzést.  

10.5. Javaslatot tesz a Főosztályvezetőnek az éves munkatervre. 

10.6. Nyomon követi a Kormányhivatal belső szervezeti tagozódása szerinti szervezeti egységek 
személyi állományának változását, az Osztályvezetők által területüket érintő vezetői 
kinevezésekről és az üres álláshelyekről hetente készített írásos kimutatást készít a 
főosztályvezető részére. 

10.7. Biztosítja a Miniszterelnökség Kormányirodája, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás 
Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága, továbbá a Kormánymegbízott, Főigazgató és 
az Igazgató által kért adatszolgáltatások területét érintő határidőre történő elkészítését. 
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10.8. A Főosztályvezető kijelölése alapján részt vesz a Kormányhivatalon belüli projektek 
megvalósításában. 

10.9. A Főosztályt érintő ügyekben - a Főosztályvezető előzetes jóváhagyásával - a Főosztály 
minden foglalkoztatottját szükség szerint bevonhatja a feladatok végrehajtásába. 

10.10. Az osztály feladatellátását veszélyeztető körülmény észlelése esetén köteles haladéktalanul 
jelezni a Főosztályvezető felé. 

10.11. A Főosztályvezető általános felelősségének fenntartásával önállóan jár el a Főosztályvezető 
által meghatározott esetekben. 

10.12. Távollétében ellátja a Főosztályvezető helyettesítési feladatait. 

11. Humánpolitikai és jogi feladatot ellátó kormánytisztviselő feladatai: 

11.1. A főosztályi tevékenység jogszerűségének figyelemmel kísérése, jogi állásfoglalás kialakítása, a 
szükséges intézkedés megtételére vonatkozó javaslattétel a Főosztályvezető felé. 

11.2. A kijelölt kormánytisztviselő tevékenységébe tartozik a Főosztály iratmintáinak előkészítése, 
jogszabályoknak megfelelő aktualizálása. 

11.3. A kijelölt kormánytisztviselő a humán iratmintatárban található okmányoktól bármely mértékben 
eltérő iratok tekintetében előzetes jogi kontrollt gyakorol, az érdemi ügyintézővel folytatott 
egyeztetés keretében. 

11.4. A Főosztályvezető kijelölése alapján részt vesz a főosztályra új belépő foglalkoztatott önálló 
munkavégzésére történő felkészítésében. 

11.5. A Főosztályvezető eseti meghatározása szerint részt vesz a Főosztály dokumentumainak 
szignálási rendjében. 

11.6. A Főosztályvezető kijelölése alapján részt vesz a Kormányhivatalon belüli projektek 
megvalósításában. 

11.7. Humánpolitikai kérdésekkel kapcsolatban kapcsolatot tart és együttműködik a Jogi és 
Koordinációs Főosztállyal, a Főosztály vezetőjének és a szakterület vezetőjének egyidejű 
tájékoztatása mellett. 

11.8. A kijelölt kormánytisztviselő fegyelmi ügyekben szakmai és jogi támogatást nyújt a fegyelmi 
jogkör gyakorlói részére. 

11.9. Jogszabályfigyelés és a feladatellátáshoz kapcsolódó változó jogszabály megjelenéséről 
tájékoztatás a Főosztály foglalkoztatottjai részére. 

11.10. A kijelölt kormánytisztviselő kezeli és nyilvántartja a Főosztály feladatkörét érintő közérdekű 
panaszokat és bejelentéseket. 

11.11. A kijelölt kormánytisztviselő ellátja a lakhatási támogatással és a lakástámogatási kölcsönökkel 
összefüggő egyeztetési feladatokat. 

11.12. Részt vesz a szükségszerűen elkészítendő eljárásrendek kialakításában. 

12. Humánpolitikai feladatot ellátó kormánytisztviselő feladatai: 

12.1. a Kormányhivatal szakmai vezetőivel együttműködve gondoskodik a kinevezésekre, 
munkaszerződés megkötésére irányuló előzetes engedélyeztetési eljárás lebonyolításáról 
(felvételi kezdeményezés) ; 

12.2. az új belépők jogviszony keletkezésével kapcsolatos iratok elkészítésében a jogszabályokban, 
valamint a belső utasításokban meghatározottak figyelembevételével; 

12.3. a Kormányhivatalon belüli személyügyi mozgásokkal - áthelyezések, vezetői kinevezések, 
valamint egyéb, jogviszonnyal - kapcsolatos feladatok elvégzése; 
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12.4. közreműködik a Kormányhivatal személyi állományával kapcsolatos kimutatások 
elkészítésében; 

12.5.  figyelemmel kíséri a teljesítményértékeléssel kapcsolatos teendők lefolytatását; 

12.6. elkészíti a törvény szerint járó szabadságokról az értesítőt, valamint szükség szerint 
közreműködik a szabadságolási ütemterv elkészítésében, a szabadság felhasználást 
folyamatosan nyilvántartja; 

12.7. a szolgálati idő elismeréséről okiratot készít és nyilvántartást vezet; 

12.8. a foglalkoztatás jellegével kapcsolatos teendők elvégzése (CSED, GYED, GYES, fizetés nélküli 
szabadságolás engedélyezését, nyilvántartását végzi); 

12.9. közreműködik a kormányzati szolgálati jogviszony fenntartásával kapcsolatos feladatok 
ellátásában,  

12.10. előkészíti a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseket (munkaszerződés-, 
kinevezés módosítása,összeférhetetlenség; távmunka, otthoni munkavégzés; írásbeli dicséret, 
teljesítmény elismerés, motivációs elismerés, álláshelyi elismerés, szolgálati elismerés, 
céljuttatás, rendkívüli munkaidő, ügyelet, készenlét, valamint a munkaszüneti napi 
munkavégzés elrendelése, és annak  ellenértéke; munkavégzés alóli mentesítés, munkáltatói 
igazolások stb.); 

12.11. nyilvántartja és szervezi a kötelező foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat; 

12.12. előkészíti a kormányzati szolgálati jogviszony és a munkajogviszony 
megszűnésével/megszüntetésével kapcsolatos teendőket; 

12.13. ellátja a feladatkörébe utalt szervezeti egység állományára vonatkozóan a személyi anyagok 
napra kész nyilvántartását, kezelését, elektronikus adatbázisba történő felvitelét; 

12.14.  közreműködik a külső, belső adatszolgáltatások készítésében; 

12.15. kezeli a munkavégzés során keletkezett dokumentációkat az előírások szerint (elvégzett 
feladatok naprakész dokumentálása, visszakereshető módon); 

12.16. a vonatkozó eljárásrendek megismerése és betartása; 

12.17. A munkavégzés során keletkezett valamennyi irat iktatórendszerben történő előírás szerinti 
kezelése (elvégzett feladatok naprakész dokumentálása, visszakereshető módon).  

12.18. A Főosztályvezető kijelölése alapján részt vesz a főosztályra új belépő foglalkoztatott önálló 
munkavégzésre történő felkészítésében. 

12.19. A Főosztályvezető utasítása alapján részt vesz a feladatváltással érintett kormánytisztviselő 
felkészítésében. 

12.20. A Főosztályt érintő kiemelt projekt, átfogó időszaki feladat végrehajtásában a Főosztályvezető 
iránymutatása szerint tevékenyen részt vesz. 

12.21. A feladatait a feladat végrehajtására megállapított határidőn belül végzi el, melynek ütemezése 
során figyelemmel van arra, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt megtörténjen. 

12.22. Amennyiben a feladat az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor a 
kormánytisztviselő a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról közvetlen szakmai 
vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja. 

12.23. A feladatait érintő humánpolitikai kérdések vonatkozásában, telefonon történő információkérés 
esetén, – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – a kért tájékoztatást megadja. 

12.24. Szakmai ismereteinek bővítése és naprakészen tartása érdekében köteles az önképzésre. 
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12.25. A feladat ellátása során köteles a Kormányhivatal érintett foglalkoztatottjaival együttműködni, a 
napi operatív feladatok ellátása során önállóan intézkedhet, egyéb esetekben köteles 
egyeztetni közvetlen szakmai vezetőjével vagy a Főosztályvezetővel. 

12.26. Ellátja a foglalkoztatottak teljesítményértékeléséhez kapcsolódó támogatói feladatokat. 

12.27. Végzi az iratok elektronikus aláírásával, az ügyfélkapu kezelésével kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat. 

12.28. Vezeti és karbantartja az álláshely-nyilvántartó rendszert.   

13. Képzési feladatot ellátó kormánytisztviselő feladatai: 

13.1. Ellátja a Kormányhivatal foglalkoztatottjainak továbbképzésével kapcsolatos humánpolitikai 
feladatokat, ennek keretében kiemelten: 

13.1.1. ellátja a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos humánpolitikai feladatokat, 

13.1.2. gondoskodik a Kormányhivatal foglalkoztatottjai tekintetében a vizsgakötelezettségről történő 
tájékoztatásról, 

13.1.3. részt vesz az éves képzési terv figyelembevételével a Kormányhivatal feladatkörébe tartozó, 
foglalkoztatottakat érintő képzési, továbbképzési feladatok összehangolásában, 

13.1.4. szorosan együttműködik a továbbképzési tervek megvalósításában és a Kormányhivatal 
foglalkoztatottjait érintő képzési feladatok összehangolásában a Jogi és Koordinációs Főosztály 
Szervezési Osztályával, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Probono felületet működtető 
szervezeti egységével, 

13.1.5. elkészíti a Kormányhivatal éves továbbképzési tervét az egyéni továbbképzési tervek 
összesítése alapján tárgyév március 15-ig, és megküldi az éves továbbképzési tervet a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem részére, 

13.1.6. koordinálja az előkészítő feladatokat, a képzési igények felmérését; nyomon követi a terv 
folyamatos megvalósulását, szükség esetén intézkedést kezdeményez az illetékes vezetők 
irányába, 

13.1.7. vezeti a képzésre kötelezettek naprakész nyilvántartását, mely alapján félévente 
kezdeményezi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé a jogszabály szerint megállapított 
normatíva határidőben történő befizetését, 

13.1.8. feladata továbbá a szakmai gyakorlat koordinálása, a szükséges megállapodások 
előkészítése. 

14. Titkársági feladatot ellátó kormánytisztviselő feladatai: 

14.1. gondoskodik a beérkező posta szignálásra történő előkészítéséről, postaforgalom irányításáról, 
ellenőrzéséről és nyilvántartásáról. 

14.2. elkészíti a Főosztály havi távolléti jelentését a jelenléti ív alapján; 

14.3. felel a „Távozási Napló” napra kész vezetéséért. 

14.4. végzi az iratok Főosztályon belüli, továbbá a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint a 
Kormánymegbízotti Kabinet és a Főigazgatói Titkárság irányába történő kézbesítését 
elektronikus úton is, ezen belül kezeli a „K” és a „J” meghajtó dokumentumait, valamint a 
hivatali kapun beérkező dokumentumokat. 

14.5. feladata a Főosztály titkárságához tartozó adminisztratív feladatok ellátása, beérkezett posta 
bontása, kimenő posta összeállítása. 

14.6. ellátja a Főosztály foglalkoztatottjaink szabadságával kapcsolatos feladatokat (nyilvántartás 
vezetése, főosztályvezetői engedélyezés ügyintézése). 
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14.7.  gondoskodik a kiadmányozott iratok postázásáról. 

14.8. pénzügyi szignálásra előkészíti a soron kívüli humánpolitikai dokumentumokat, a Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztályra a szignálandó iratokat személyesen illetve elektronikusan továbbítja. 

14.9. összeállítja a Főosztály irodaszer igénylését, nyomon követi annak felhasználását. 

14.10. gondoskodik a meghibásodott eszközök karbantartásának és javíttatásának bejelentéséről. 

14.11. gondoskodik az új belépők informatikai eszközeinek igényléséről, valamint a kilépők informatikai 
eszközeinek leadásával kapcsolatos feladatokról, 

14.12. ellátja a felvételi kezdeményezések engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

14.13. végzi az osztályvezetők által rábízott iktatási feladatokat. 

14.14. gondoskodik az ügyfélkapun keresztül átadott elektronikus iratok feltöltésével, átvételével, 
elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos igazolások ügyirathoz való csatolásáról az iktató 
rendszerben. 

14.15. ellátja az elektronikus aláírással kapcsolatos koordinációs feladatokat, ennek keretében a 
vezetők egyidejű tájékoztatása mellett koordinálja a visszautasított okiratok javítását, 
módosítását, áthelyezését. 

14.16. figyelemmel kíséri a Főosztályt érintő határidős feladatok elvégzését, koordinálja azokat, 
szükség szerint jelzéssel él a Főosztály vezetői továbbá a Főosztályvezető közvetlen irányítása 
alá tartozó munkatársak felé a határidő betartása érdekében. 

14.17. továbbítja az álláspályázatokat az Informatikai Főosztály részére a Kormányhivatal honlapján 
történő megjelentetés érdekében, továbbá vezeti a közzétett álláspályázatok nyilvántartását. A 
lejárt álláspályázatok honlapról való töröltetéséről gondoskodik. 

14.18. vezeti a beérkezett önéletrajzok nyilvántartását, gondoskodik a 3 hónapon túl nyilvántartott 
önéletrajzok törléséről. 

14.19. külső és belső partnerekkel való kapcsolattartás. 

14.20. feladata a Kormányhivatal vezetőivel történő együttműködés, információk átadása, illetve 
információk bekérése. 

14.21. feladata továbbá a vezetői értekezletek megszervezése, az értekezleten kiadott feladatok 
nyomon követése.  

15. Szervezeti koordinátor munkavállaló feladatai: 

15.1. végzi a Kormányhivatal vagyonnyilatkozatra kötelezett munkatársaira vonatkozóan a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészítését, az ezzel 
kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését.  
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IV. Fejezet 

Működési rend 

16. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

17. Ügyfélfogadás 

A Főosztály az ügyfélfogadást - előzetes telefonos vagy elektronikus úton történő egyeztetés 
alapján - a feladatellátásba építve, a napi munkaidő keretein belül látja el.  

18. Az ügyintézés általános menete, összefoglalva (általános ügyiratok esetén) 

18.1. A kormánytisztviselő köteles a jelen ügyrend, valamint a belső utasítások és eljárásrendeknek 
megfelelően előkészített okiratot - dátummal jelölt szignálást követően -, továbbítani az 
ellenőrzésre kijelölt kontrolling feladatokat ellátó kormánytisztviselő részére, dátum jelölt 
szignálást követően az okirat továbbításra kerül a közvetlen szakmai vezető részére, aki 
jóváhagyását dátummal ellátott szignálással rögzíti. 

18.2. A kormánymegbízotti és a főigazgatói egyedi döntéshozatal alapján előkészített iratok esetén, a 
főosztályvezetői szignálás kötelező. Továbbá a Főosztályvezető dönt - az iratok jellege alapján -
, hogy mely esetekben szükséges a főosztályvezetői szignálás az előkészített iratokra. Az erre 
vonatkozó intézkedésről a Főosztályvezető tájékoztatja az osztályvezetőket. 

19. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

19.1.  Az elektronikus levelezés, az internethasználat a munkavégzés elfogadott, állandó eszköze a 
munkavégzéssel összefüggő információk fogadására, továbbítására és szakmai tájékozódásra. 

19.2.  A Főosztályon belüli munkavégzést, valamint a külső kapcsolattartást elsősorban 
elektronikusan végzi a kormánytisztviselő. Tekintettel arra, hogy a levelezőrendszer 
hozzáférhető külső munkaállomásokról is, a bizalmas vagy minősített adatokat tartalmazó 
levelek küldése fokozott figyelmet kíván. 

19.3. Az elektronikusan teljesített adatszolgáltatások esetében felhívjuk az adathasználók figyelmét, 
hogy a megküldött adatok kezelésénél a GDPR előírásokat minden esetben vegyék figyelembe. 

20. Értekezletek 

20.1. A főosztályvezető által összehívott vezetői értekezlet célja a humánpolitikai szakmai 
feladatellátás, a jogalkalmazás összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása, a 
feladat ellátásának ellenőrzése. A Főosztályvezető az értekezletet heti gyakorisággal 
rendszeresen tartja meg.  

20.2. Az osztályvezetők által összehívott osztályértekezlet célja, hogy  osztályszinten is megtörténjen 
a humánpolitikai szakmai feladatok feladatok meghatározása, és számonkérése, továbbá a 
folyamatba épített ellenőrzés végrehajtása. Az osztályvezető az értekezletet szükség szerinti 
időpontban, de legalább havonta egyszer összehívja.  
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21. Ellenőrzés 

A Főosztály az ügyintézés menetébe épített kontrolling rendszert működtet. Az osztályvezető 
által – a főosztályvezető jóváhagyásával – meghatározott körben a referensek által készített, 
szignált és dátummal ellátott okirat tervezeteket, illetve a szervezeti egységek, kerületi hivatalok 
által megküldött iratokat a kontrolling feladatra kijelölt kormánytisztviselők ellenőrzik szakmai, 
számszaki és egyéb megfelelőségi szempontok figyelembe vételével. Az ellenőrzés során a 
hibás tervezetet a kontroller javításra visszaadja a referensnek. A megfelelő okiratot aláírásával 
és dátummal látja el. A szignált okirat-tervezetek ezt követően az illetékes osztályvezetőhöz 
kerülnek vezetői ellenőrzésre. Az osztályvezető szükség esetén elrendeli az okirat módosítását, 
kiegészítését vagy javítását, majd a megfelelő okiratot szignálja és dátummal látja el, ezt 
követően kerül továbbításra a főosztályvezető részére aláírásra vagy szignálásra.  
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 

1. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1536 Budapest, Postafiók: 256 

A hivatalvezető irodájának címe: 1013 Budapest, Attila út 12. 

E-mail(1): titkarsag@01kh.bfkh.gov.hu; 

E-mail(2): kormanyablak@01kh.bfkh.gov.hu; 

E-mail(3): hatosag@01kh.bfkh.gov.hu;  

E-mail(4): gyamugy@01kh.bfkh.gov.hu;  

E-mail(5): vezeto@01kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyeken is végzi 

1013 Budapest, Pauler u. 4.  

3. Illetékesség 

A Hivatal illetékessége Budapest I. kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 
 
 

II. Fejezet 
A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

Hivatalvezető 
 
 

Hatósági és 
Gyámügyi Osztály 

Kormányablak 
Osztály  

Hivatalvezető 
helyettes 

 

mailto:titkarsag@01kh.bfkh.gov.hu
mailto:kormanyablak@01kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@01kh.bfkh.gov.hu
mailto:gyamugy@01kh.bfkh.gov.hu
mailto:vezeto@01kh.bfkh.gov.hu
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5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

5.9. Intézi a hatáskörébe tartozó ügyekben a panasz- és közérdekű bejelentésekre, javaslatokra 
történő válaszadást, vagy a megkeresést a megfelelő másik szervhez átteszi. 

6. Hatósági és Gyámügyi Osztály feladata 

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete, továbbá a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése. 

6.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 
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c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.13. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

6.14. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

6.15. Közlekedési igazgatási ügyekben végrehajtási eljárás kezdeményezése 

6.16. A mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványaival kapcsolatos feladatok ellátása.  

6.17. A magyar állampolgárságról szóló törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján az állampolgársággal kapcsolatos kérelmek átvétele, állampolgársági 
ügyekben eljáró hatósághoz történő továbbítása. 
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6.18. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

6.19. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

6.20. Üzemeltetési feladatok: 

6.20.1. Leltárfelelősi feladatok ellátása, hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése. 

6.20.2. Bélyegző-nyilvántartás vezetése. 

6.20.3. A kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés (ingatlan és 
ingóság meghibásodásának jelentése; eszköz-, irodaszer-, gépjárműigénylés stb.). 

6.21. Az ügyviteli és informatikai feladatok: 

6.21.1. Az Iratkezelési Szabályzatban foglalt ügyirat-kezelési, irattározási, iratvédelmi feladatok 
ellátásának megszervezése, működtetése. 

6.21.2. A Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR), iktatórendszerekkel (Poszeidon, IMAP, stb.) 
összefüggő feladatok (kulcsfelhasználói, jogosultság kezeléssel kapcsolatos) elvégzése. 

6.22. Humánpolitikai feladatokban való közreműködés: 

6.22.1. Személyügyekkel kapcsolatos, nyilvántartások (szabadság, távolmaradás, telefonkönyv, 
arckép nélküli bérletek, stb.) vezetése, adatszolgáltatások teljesítése. 

6.22.2. Közreműködés a kormányhivatali képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. 

6.23. Gyámügyi feladatok 

6.23.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal 
feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít 
vagy kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

6.23.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

6.23.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

 

III. Fejezet 
A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat- és hatásköre 

 
7. A Hivatalvezető feladatai 

7.1. A hivatalvezető feladatait a Kormányhivatal Ügyrendjének általános részének rendelkezései 
tartalmazzák. 

7.2.  A hivatalvezető részt vesz a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő 
testületi ülésein, fórumain. 

8. A Hivatalvezető-helyettes feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9.  Az osztályvezetők feladatai 

 A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

10. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 
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10.1. Kormánytisztviselő: ügyfélszolgálati feladatok  

11. A Hatósági és Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

11.1. Kormánytisztviselő 

a) hatósági feladatok 

b) titkársági feladatok  

c) gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok 

 

IV. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

12. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

13. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 

V. Fejezet 
Működési rend 

14. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

15. Ügyfélfogadás 

 Hivatalvezető, Hivatalvezető-helyettes  
Hétfő: egyeztetés szerint 
Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 
 
 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 

*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

http://www.kormanyablak.hu/
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 Hatósági és Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 08:00-16:00 
Kedd: - 
Szerda: 11:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: - 

16. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

17. Értekezletek 

17.1. Vezetői értekezlet: 

17.1.1. A vezetői értekezlet a hivatalvezető irányításával áttekinti a Hivatal, illetve szervezeti 
egységeinek feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátását. Célja a feladatellátást érintő 
aktuális feladatokról szóló kölcsönös tájékoztatás, beszámoló az előző vezetői értekezlet óta történt 
jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, 
tájékoztatás a végrehajtott, illetve az aktuálisan ellátandó feladatokról, jogszabályi változások 
ismertetéséről; 

17.1.2. A vezetői értekezlet rendszeres időközönként megtartásra kerül, melyen részt vesz a 
hivatalvezető és a Hivatal osztályvezetői, illetve akadályoztatásuk esetén az általuk helyettesítéssel 
megbízott személy, valamint a hivatalvezető által meghívott személyek; 

17.1.3. A vezetői értekezlet összehívásáért a hivatalvezető titkársága a felelős. Az értekezletről a 
hivatalvezető által megbízott állami tisztviselő emlékeztetőt készít. 

17.2. Osztályértekezlet: a vezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők tájékoztatják az 
irányításuk alá tartozó foglalkoztatottakat, valamint a helyi, sajátosságoknak/igényeknek megfelelően 
tartanak értekezletet. 

18. Ellenőrzés 

18.1 Minden vezető az általa vezetett szervezeti egység vonatkozásában az általa meghatározott 
rendben rendszeresen, illetőleg eseti jelleggel (szúrópróbaszerűen), illetve folyamatba épített utólagos 
vezetői ellenőrzéssel köteles ellenőrizni a feladatok végrehajtását, az ügyintézés szabályszerűségét. 
E feladatkörében eseti, illetve rendszeres írásos jelentéstételi kötelezettséget írhat elő a foglalkoztatott 
részére. 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 523 

1024 Budapest, Margit krt. 47-49. 

E-mail (1): titkarsag@02kh.bfkh.gov.hu 

E-mail (2): kormanyablak@02kh.bfkh.gov.hu 

E-mail (3): hatosag@02kh.bfkh.gov.hu 

E-mail (4) gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu 

E-mail (5) nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.gov.hu 

 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyeken is végzi 

1035 Budapest, Váradi u. 15. 

1027 Budapest, Horvát u. 14-24. 

 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest II. kerületére, 
népegészségügyi feladatok körében Budapest Főváros I., II. és III. kerületére terjed ki. 

 

4. A Hivatal szervezeti felépítése  

mailto:titkarsag@02kh.bfkh.gov.hu
mailto:kormanyablak@02kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@02kh.bfkh.gov.hu
mailto:gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu
mailto:nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.gov.hu
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Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes 

Kormányablak Osztály 

Hatósági Osztály 1.  

Hatósági Osztály 2.  

Gyámügyi Osztály 

Népegészségügyi Osztály 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5.  Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

6.  Hatósági Osztály 1. feladata 

6.1. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.2. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.3. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.4. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
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elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az annak 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

6.6. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.7. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.8. Közlekedési igazgatási ügyekben 

a)  végrehajtási eljárás kezdeményezése  

b) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott közlekedési igazgatási 
hatósági feladatok  

6.9. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.10. Üzemeltetési feladatok 

a) Humánpolitikai feladatokban való közreműködés 

b) Az Iratkezelési Szabályzatban foglalt ügyirat-kezelési, irattározási, iratvédelmi feladatok 
ellátásának megszervezése, működtetése 

7. Hatósági Osztály 2. feladata 

7.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

7.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

7.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

7.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

7.5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
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felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

7.5.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.5.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b)    egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal  kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.6. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott támogatások 
kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

7.7. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

7.8. A mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványaival kapcsolatos hatósági feladatok 
ellátása.  

7.9. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

7.10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben foglalt, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 
adatszolgáltatás és igazolás kiadása.  

8. Gyámügyi Osztály feladata 

8.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

8.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

8.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

9. Népegészségügyi Osztály feladata 

9.1. Jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja 

9.1.1. A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy, gyermek- és ifjúság-egészségügy, illetőleg kémiai biztonság), a 
járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), 
feladatokat: 

9.1.2.  a hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és 
felügyeletét; 

9.1.3. az egészségügyi ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai felügyelet). 

9.1.4. Biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

9.2. A feladatok nem szakterületi tevékenység szerint csoportosítása 

9.2.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése.  

9.2.2. Engedélyező határozatok kiadása. 
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9.2.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység, szakkérdések 
vizsgálata 

9.2.4. Szakvélemények készítése. 

9.2.5. Egyéb eljárási tevékenység:  

a) a hatósági tevékenységgel összefüggésben szükséges intézkedések megtétele: idézés; átirat, 
végzés, határozat, szankcionálás (kémiai terhelési, egészségvédelmi, egészségügyi igazgatási, 
egészségügyi, eljárási bírság kiszabása és eljárási költség megállapítása), 

b) kintlévőségek, kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a 
behajtásról, 

c) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés, szükséges 
intézkedések kezdeményezése és megtétele, 

d) hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása, 

e) tanácsadás, tájékoztatás, 

f) ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattárazás), 

g) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy figyelmeztetésben részesítése, 

h) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a 
fegyelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése, 

i) bűncselekmény észlelése esetén feljelentés megtétele az illetékes szervnél, 

j) kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók készítése a megadott szempontok szerint, a 
határidők betartásával, 

k) folyamatos kapcsolattartás önkormányzatokkal, társhatóságokkal, egyéb intézményekkel. 

l) tevékenységét érintő jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérései, részvétel a 
szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében, 
közvetítésében, megvalósításában, 

m) az egységnyilvántartó rendszerek folyamatos aktualizálása, új adatok felviteléről, változások 
követéséről és azok rögzítéséről gondoskodás, 

n) ad hoc ellenőrzésekben társhatóság, felettes szerv megkeresésére indokolt esetben részvétel, 

o) munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részvétel, 

p) megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai vélemény adás. 

9.2.6. Mintavételezést végez, laboratóriumi vizsgálatokat, a minták eredményének értékelését 
követően, szükség esetén hatósági intézkedést foganatosít.  

9.2.7. Különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, 
megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terror veszélyhelyzet), egészségügyi válsághelyzet, 
katasztrófa, esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 

9.2.8. Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a 
felettes szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

9.2.9. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról gondoskodik. 

10. Egyes szakterületek által ellátott feladatok 

10.1. Település- és környezet-egészségügy 

10.1.1. A szakterület víz-, levegő-, talajhigiénés és szépségápolási higiénés, szabadidős és 
szálláshely szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, illetve lakossági 
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bejelentések kapcsán folytatja a jogszabályokban meghatározott tevékenységeket. 

10.1.2. Végzi a vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 
gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés ellenőrzését. 

10.1.3. Medencés közfürdők alapadatainak, illetve mintavételi helyeinek rögzítését, karbantartását 
ellátja a HUMVI szakrendszerben. 

10.1.4. Elvégzi a szezonális medencés fürdők működésének ellenőrzését. 

10.1.5. Egyedi vízellátó rendszerek vízminőség vizsgálatára vonatkozó programot, illetve a 
vízbiztonsági tervek jóváhagyási eljárásait lefolytatja. 

10.1.6. A felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet szerinti határértékek megállapításához 
kötött eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. 

10.1.7. Elvi vízjogi, vízjogi létesítési, vízjogi üzemeltetési, vízjogi fennmaradási engedélyezési és 
vízjogi megszüntetési eljárásban szakhatóságként. részt vesz. 

10.1.8. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-fertőzési 
kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő 
létesítményeket ellenőrzi és szükség szerint intézkedik. 

10.1.9. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárásokban szakhatóságként 
részt. 

10.1.10. Zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálatát végzi. 

10.1.11. A zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az 
építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 
tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása. 

10.1.12. Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, az 
elhelyezésére igénybe vehető szennyvíztisztító telep, a települési hulladék előkezelése, tárolása, 
hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése, hulladékkezelő létesítményének engedélyezése iránti 
eljárásában szakkérdésben szakhatóságként vesz rész. 

10.1.13. A települési hulladékkezelő telepek, továbbá a hulladékbegyűjtő helyek 
hulladékégető- és lerakó telepek évente történő ellenőrzését és a szükséges intézkedések megtételét 
végzi. 

10.1.14. A tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, 
valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének 
megítélésére, a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás 
elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási 
záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés 
befejezéséről szóló döntése meghozatala iránti eljárásában szakhatóságként vesz részt. 

10.1.15. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás engedélyezése. 

10.1.16. Holttest külföldre történő szállítását engedélyezi. 

10.1.17. Sír vagy sírbolt felnyitást (sírnyitás), valamint fertőző betegségben elhunyt sírhelyére 
történő rátemetést engedélyez. 

10.1.18. Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán túl, illetve folyamatos hűtés 
esetén, 15 napon túl történő koporsós temetést engedélyez. 

10.1.19. Állatkert, állatotthon létesítésének és működésének engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

10.1.20. Polgári repülőtér elvi létesítésének, használatbavételének engedélyezésére, valamint 
az általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére 
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irányuló eljárásban szakhatóságként vesz részt. 

10.1.21. Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, tetováló szalonok, 
masszázs, fogyasztó szalonok, fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális létesítmények, 
kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, hajléktalan és szociális szállók, 
Kereskedelmi és közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények (kivéve 
élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók ellenőrzését végzi. 

10.1.22. Szakmai véleményt készít: nem építési engedély köteles belső átalakítások; nem 
engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása; lakásvizsgálat; 
vízmintavételi ütemtervek ügyében. 

10.1.23. Közegészségügyi előírások betartását ellenőrzi a büntetés végrehajtási intézetek 
fogvatartottak elhelyezésére szolgáló egységeiben. 

10.1.24. Hozzájárul a töltő-ürítő rendszerű medencék esetén a fertőtlenítőszer adagolásához. 

10.2. Kémiai biztonság 

10.2.1. Felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzőket. 

10.2.2. Veszélyes anyag/keverék harmadik országba történő kivitelének, ill. behozatalának 
ellenőrzését végzi.  

10.2.3. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez. 

10.2.4. Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó korlátozások, ill. rákkeltő anyagokra vonatkozó előírások ellenőrzését 
végzi. 

10.2.5. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, veszélyes 
vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon követését, 
nyilvántartás vezetését végzi. 

10.2.6. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (REACH) foglaltakat ellenőrzi. 

10.2.7. A REACH rendelet alapján előregisztrált/regisztrált anyagot/árucikket gyártókat/importálókat 
kiemelten figyelemmel kíséri. 

10.2.8. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK (CLP) rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi. 

10.2.9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003 (VII.7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat. 

10.2.10. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet vállal a 
riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

10.2.11. A bejelentett egészségügyi kártevőirtó tevékenységről, az engedéllyel rendelkező 
személyről, vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

10.2.12. I. forgalmi kategóriájú irtószerrel végzett tevékenységet engedélyezi, ellenőrzi 
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. 

10.2.13. A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek engedélyezési 
eljárásában szakhatóságként közreműködik. 

10.2.14. Végzi a humán mérgezési esetek bejelentésének vizsgálatát I. fokon. 

10.3. Élelmezés-egészségügy 

10.3.1. Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, azok 
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okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

10.3.2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatósági ellenőrzését végzi. 

10.3.3. Az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését végzi. 

10.3.4. Vizsgálja a tápanyag összetételt és az egészségre vonatkozó állításokat az 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, engedélyezett állításokat a 432/2012/EU bizottsági rendelet 
alapján. 

10.3.5. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a közétkeztetés - ezen 
belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 
keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, 
étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a nevelési-oktatási 
intézményekben eladásra szánt élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének megfelelősége tekintetében. 

10.3.6. Ellátja a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásának ellenőrzését, felfüggesztését, korlátozását. 

10.3.7. Ellátja a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek 
és bébiételek ellenőrzését. 

10.3.8. Anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket ellenőriz.  

10.3.9. Speciális gyógyászati célra szánt tápszereket ellenőriz.  

10.3.10. Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben 
felhasználásra szánt élelmiszereket vizsgál. 

10.3.11. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről 
szóló rendelet követelményei betartásának ellenőrzését végzi. 

10.3.12. A kozmetikai termékek hatósági ellenőrzéséről, mintavételezésről, egészségügyi 
kockázatot jelentő kozmetikumokkal kapcsolatos, intézkedések megtételéről gondoskodik. 

10.3.13. Feladata a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági 
állásfoglalás kiadása. 

10.3.14. Vásári, piaci, vásárcsarnoki, bevásárlóközponti árusítást ellenőrzi. 

10.3.15. Kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárásában táplálkozás-egészségügyi, 
dietetikai szempontból szakhatóságként közreműködik. 

10.3.16. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységét élelmezés és táplálkozás-
egészségügyi szempontból ellenőrzi. 

10.3.17. Feladata a vitaminok, ásvány anyagok és bizonyos egyéb anyagokról szóló 
jogszabály szerinti nem megfelelőségével kapcsolatos bejelentések fogadása. 

10.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy 

10.4.1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, 
különleges gyermekotthon, utógondozó) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
népegészségügyi szakkérdésben történő közreműködés. 

10.4.2. A napközis, kereskedelmi és magánszálláshelyes, valamint a nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshelyen üzemeltetett táborokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 
(táborbejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele, igazolás kiadása, működés közben ellenőrzés). 

10.4.3. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház közegészségügyi követelményeinek 
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ellenőrzése minden évben március 31-ig. 

10.4.4. Rendszeres közegészségügyi ellenőrzés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, oktatatási-nevelési 
intézményekben, gyermeküdülőkben, táborokban. 

10.4.5. Közreműködés építésügyi hatósági eljárásokban szakhatóságként. 

10.4.6. A büntetés-végrehajtás szervei által fenntartott nevelési oktatási intézményekben - a büntetés 
végrehajtás Egészségügyi Főosztályával közösen ellátja az I. fokú hatósági feladatokat. 

10.4.7. Ellátja a vándortáborokkal kapcsolatos, jogszabály által meghatározott hatósági feladatokat 
(bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások folyamatos kiadása a táborszervezők részére). 

10.5. Járványügyi tevékenység 

10.5.1. Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet: 

a) az elektronikusan érkező fertőzőbeteg be-és kijelentéseket figyelemmel kíséri, kivizsgálja, a 
kivizsgálás eredményeit a nyilvántartórendszerben (OSZIR) rögzíti, 

b) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 

c) vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, 

d) fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 
járványügyi vizsgálat végzése, járványügyi elkülönítés elrendelése, járványügyi megfigyelés és zárlat 
elrendelése, járványügyi ellenőrzés elrendelése, minősítése, és megszüntetése, járványveszély vagy 
járvány esetén gyermek-, egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános 
iskolák, bentlakásos gyermekintézmények) működésének korlátozása, 

10.5.2. TBC-s eset előfordulása esetén az illetékes Tüdőgondozó Intézet Vezetőjének 
kezdeményezésére szűrővizsgálat elrendelése. 

10.5.3. Az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulásának, továbbá 
bármilyen fertőző betegség (amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál 
lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő) kivizsgálása. 

10.5.4. Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeinek betartását, az 
infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén 
intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

10.5.5. Védőoltásokkal kapcsolatosan 

a) illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai tevékenységeket, 

b) védőoltásokkal kapcsolatos fokozott reakciók, szövődmények bejelentésének továbbítása, 

c) megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében kötelező védőoltás elrendelése egy 
település lakossága körében az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott kockázatértékelés 
alapján, 

d) védőoltással kapcsolatos jelentések rögzítése az OSZIR-ban, 

e) ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási 
dokumentációját, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

f) védőoltási kötelezettség teljesítésének elrendelése. 

10.5.6. Menekült személyek járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatainak elrendelése. 

10.6. DDD szakterület feladatai 

10.6.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét. 
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10.6.2. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és jelentést 
küld negyedévente a felettes szervnek. 

10.6.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben 

10.6.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 
fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat. 

10.6.5. Amennyiben a fenntartó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, kötelezi az 
egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

10.7. Kórházhigéniés tevékenység 

10.7.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén működő mindazon egészségügyi 
szolgáltatókat, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály 
számára előír. 

10.7.2. Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok vizsgálatának és műszaki felülvizsgálatának 
meglétét ellenőrzi az alapellátásban, illetve a járóbeteg ellátás területén. 

10.7.3. Egészségügyi szolgáltatókat ellenőrzi az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
éles vagy hegyes eszközök használatából eredő kockázatokkal kapcsolatosan. 

10.7.4. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék hulladékkezelési utasításában foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi. 

10.7.5. Közreműködik kórházhigiénét érintő építésügyi hatósági eljárásokban. 

10.8. Egészségügyi igazgatás 

10.8.1. Szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, valamint 
a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett. 

10.8.2. Gondoskodik az egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni hospice 
ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és 
újszülött - ellátási tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 
szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg szakellátás - ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat- és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és 
ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén) működési engedélyeinek kiadásáról, 
módosításáról, visszavonásáról, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, szükség esetén intézkedés 
megtételéről. 

10.8.3. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését, valamint nyilvántartást 
vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk 
végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes 
tevékenységekről, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint 
az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző 
egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól. 

10.8.4. Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetésének vagy újbóli megkezdésének 
bejelentését tudomásul veszi. 

10.8.5. Dönt háziorvos választással kapcsolatos vitás ügyekben. 

10.8.6. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 
nyilvánít. 

10.8.7. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

10.8.8. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, a tevékenység 
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gyakorlásának igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

10.8.9. Ápolási díj megállapítására irányuló eljárásban az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg állapotáról szóló igazolás felülvizsgálatára ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvost vagy 
szervet jelöl ki. 

10.8.10. Egészségügyi dolgozó alkalmasságával kapcsolatos feladatokat lát el. 

10.8.11. Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekkel, fogyatékossággal 
kapcsolatos feladatokat lát el. 

10.8.11.1. Betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás 
kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listájának tájékoztatás céljából honlapon 
történő közzétételéről gondoskodik. 

10.8.11.2. Szakvélemény felülvizsgálatára szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos felkérését 
kezdeményezi. 

10.8.12. A fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat 
(a továbbiakban: CSVSZ) működését bejelentés alapján hatósági nyilvántartásba veszi. 

10.8.13. Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 
kapcsolatban tett, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasszal 
kapcsolatban eljár azokban az esetekben, amelynél a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató 
részére működési engedély kiadására jogosult. 

10.9. Vezető védőnői tevékenység 

10.9.1. Közreműködik a területi és iskolavédőnők szakmai irányításában, támogatásában. 

10.9.1.1. Támogatja a védőnői szakterület feladatainak egységes, megfelelő színvonalon 
történő végzését. 

10.9.1.2. Szakvéleményt ad, különös tekintettel: 

a) védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére irányuló 
eljárásokra, 

b) a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására, 

c) a védőnői körzetek kialakítására, 

d) ellátandó oktatási intézmények számára, típusára, 

e) az oktató védőnői körzetek kijelölésére, 

f) védőnői állásra pályázókra és pályázatokra, 

g) a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetekre, előterjesztésekre, 

h) megkeresésekre és mindazon kérdésekre, amelyek véleményezésére a szakmai felettese felkéri. 

10.9.1.3. Igazolja a területi védőnői szolgálat által ellátandó várandós anyák számát. 

10.9.1.4. Felkérésre részt vesz a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetek, szakmai 
anyagok kidolgozásában. 

10.9.1.5. Felkérésre közreműködik a védőnői szakterületet érintő rendkívüli, népegészségügyi 
feladatok, projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, követésében, értékelésében, 
felügyeletében. 

10.9.1.6. Munkaértekezletet tart a védőnői feladatok egységes, megfelelő ellátása érdekében. 

10.9.1.7. Szakmai látogatást végez védőnői tevékenység támogatása, a problémák feltárása, 
kezelése érdekében. 
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10.9.1.8. Együttműködik, szakmai megbeszélést, egyeztetést tart szükség szerint a védőnői 
szakterület kapcsolatrendszerének szereplőivel. 

10.9.1.9. Együttműködik a védőnői alap- és továbbképzést folytató intézményekkel, felkérésre 
közreműködik a védőnői tevékenység fejlesztésére irányuló képzések szervezésében, 
megvalósításában.  

10.9.1.10. Elemzi, bemutatja (visszajelzi) évente a védőnői ellátással és tevékenységgel 
kapcsolatos tapasztalatokat, eredményeket a rendelkezésre álló adatok, jelentések, vizsgálatok 
alapján. 

10.9.1.11. Javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez a védőnői tevékenység 
eredményességének elismerésére (kitüntetésekre) és javítására. 

10.9.1.12. Képviseli a védőnői szakmát és a vezető védőnői szakterületet. 

10.9.2. Szakmailag felügyeli/ellenőrzi a területi és iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. 

10.9.3. Közreműködik a védőnői szakterületet érintő hatósági ellenőrzésekben. 

10.9.4. Rendelkezik a feladatellátással kapcsolatos nyilvántartásokkal, adatokkal. 

10.9.5. Adatgyűjtést végez, éves munkatervet és jelentést készít. 

10.10. Családvédelmi szolgálat (CSVSZ) 

10.10.1. A” és „B” Családvédelmi tanácsadást végez (tájékoztatást ad súlyos válságban levő, a 
terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó várandósok/párok részére. 

10.10.2. Családtervezési tanácsadást végez. 

10.10.3. Ifjúsági tanácsadást tart. 

10.10.4. Szervezi az oktatási intézményen kívüli családtervezéssel kapcsolatos ismeretek 
terjesztését. 

10.10.5. Nyomon követi a terhesség megszakítás szándékának kimenetelét. Közreműködik a 
CSVSZ tevékenysége minőségének fejlesztésében. 

10.10.6. Rendszeresen részt vesz (havonta) a CSVSZ esetmegbeszélő csoportfoglalkozáson. 

10.11. Egészségfejlesztés 

10.11.1. A felettes szerv szakmai iránymutatásával és segítségével végzi az 
egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálását, részt vesz a 
végrehajtásban. 

10.11.2. Részt vesz az egészséggel kapcsolatos lakossági kommunikációs programok 
kidolgozásában és végrehajtásában. 

10.11.3. Támogatja az iskolák, bentlakásos intézmények lakóit érintő egészségfejlesztési 
programjainak megalkotását és megvalósítását. 

10.11.4. Támogatja a helyi önkormányzatnak a helyi lakosság egészségmegőrzésével, 
egészségvédelmével kapcsolatos törekvéseit. 

10.11.5. Támogatja az egészségfejlesztésben, egészségmegőrzésben érdekelt civil 
szervezetek tevékenységét. 

10.11.6. Lehetőségeihez mérten felhívja a figyelmet az egészséggel kapcsolatos világnapok 
üzeneteire. 

10.11.7. Részt vesz a központilag előállított, egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztató 
anyagok lakossághoz juttatásában. 

10.11.8. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás 
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megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat 
kezdeményez, illetve végez. 

 

 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

11. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

12. A Népegészségügyi Osztályt vezető kerületi tisztifőorvos feladatai: 

12.1.1. A kerületi tisztifőorvos illetékességi területén ellátja mindazon népegészségügyi, hatósági 
szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal más szerv feladatkörébe.  

12.1.2. A kerületi tisztifőorvos a hatályos jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek megfelelően 
vezeti a kerületi népegészségügyi osztályt, felelős a kerületi népegészségügyi osztály feladatainak 
végrehajtásáért, az ügyintézés szakszerűségéért, a szakmai követelmények érvényesüléséért. 

12.1.3. Jogszabály által a kerületi népegészségügyi osztály feladatkörébe utalt ügyekben önállóan 
dönt. 

12.1.4. A kerületi Népegészségügyi Osztály munkatársai felett gyakorolja az átruházott munkáltatói 
jogköröket. 

12.1.5. . 

12.1.6. Gondoskodik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges 
intézkedések megtételéről. 

12.1.7. A felettes szakmai szerv és a hivatalvezető által elrendelt gyakorisággal szakmai beszámolót, 
jelentést készít, adatokat közöl a kerületi népegészségügyi osztály tevékenységéről. A felettes 
szakmai szerv által megadott szempontok szerint éves munkatervet készít. A munkaterv egy 
példányát a kerületi tisztifőorvos felterjeszti a fővárosi és megyei tisztifőorvosnak. A munkatervet a 
kerületi tisztifőorvos az intézet munkatársaival a határidők figyelembevételével, illetve időarányosan 
teljesítteti. 

12.1.8. Meghatározza a kerületi Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendjét a kerületi hivatal és 
a felettes szakmai szerv iránymutatása, a helyi szükségletek és a lehetőségek figyelembe vételével. 

12.1.9. Rendszeresen szakmai értekezletet hív össze az irányítása alá tartozó munkatársak 
tájékoztatása, munkájának irányítása, szakmai véleményük, javaslataik megismerése céljából. 

12.1.10. Az anyagi lehetőségek figyelembevételével gondoskodik a kerületi népegészségügyi 
osztály munkatársainak szakmai továbbképzéseken való részvételéről, felelős szakmai fejlődésükért. 

12.1.11. Felelős a munka- és balesetvédelmi, valamint a tűzrendészeti előírások 
betartásáért/betartatásáért, a munkatársak munkába állás előtti és időszakos munka-, baleset- és 
tűzvédelmi oktatásának megvalósulásáért. 

12.1.12. A kerületi tisztifőorvos részt vesz a felettes szakmai szerv készenléti rendjének 
biztosításában.  

12.1.13. A kerületi tisztifőorvos, vagy az általa megbízott állami tisztviselő részt vesz a Helyi 
Védelmi Bizottságok munkájában. 

12.1.14. A kerületi tisztifőorvos hatásköréig terjedően felelős az illetékességi területén a 
közegészségügyi-járványügyi biztonság fenntartásáért. 
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13. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő   

a) ügyfélszolgálati feladatok 

b) hatósági feladatok 

c) titkársági, igazgatási feladatok 

14. A Hatósági Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő 

d) általános hatósági feladatok 

e) érettségi szervezésével összefüggő feladatok 

f) titkársági feladatok 

15. A Hatósági Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő 

a) általános hatósági feladatok és 

b) szociális igazgatási feladatok 

16. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő   

a) gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok 

b) telefonos és személyes gyámügyi és igazságügyi ügyfélszolgálati feladatok 

c) jogi segítségnyújtási hatósági feladatok 

d) áldozatsegítési hatósági feladatok 

e) eseti meghatalmazás alapján perképviselet ellátása 

f)    ügyviteli feladatok 

g) üzemeltetéssel összefüggő feladatok 

17. A Népegészségügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

17.1. Kormánytisztviselő 

a) település- és környezet-egészségügyi feladatok 

b) kémiai biztonsági feladatok 

c) élelmezés-egészségügyi feladatok 

d) gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatok 

e) járványügyi feladatok 

f)    DDD feladatok 

g) kórházhigénés feladatok 

h) egészségügyi igazgatási feladatok 

i)    vezető védőnői feladatok 

j)    Családvédelmi Szolgálat feladatai 

k) egészségfejlesztési feladatok 
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l)    titkársági, igazgatási feladatok 

 

IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

18. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

19. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

V. Fejezet 

Működési rend 

20. Helyettesítés rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

21. Ügyfélfogadás 

 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 

*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 Hatósági Osztály 1 – 2. 
Hétfő: 08:00-16:00 
Kedd: - 
Szerda: 12:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 

 

 Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 13:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-17:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 

 

http://www.kormanyablak.hu/
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 Népegészségügyi Osztály 
Hétfő: 13:00-15:00 
Kedd: - 
Szerda: 09:00-12:00 és 14:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 09:00-11:00 

 

22. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

22.1. A Kormányhivatal szervezetén belül a kapcsolattartás szabályai a következők: 

22.1.1. A hivatalvezető közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az 
igazgatóval, a kabinetvezetővel, a főosztályvezetőkkel és szükség szerint a Kormányhivatal más 
állami tisztviselőivel. 

22.1.2. A Hivatal munkatársai a kormánymegbízottal, főigazgatóval, igazgatóval a hivatalvezetőn 
keresztül tartanak kapcsolatot. A feladatkörükbe tartozó ügyekben közvetlenül léphetnek kapcsolatba 
a kormányhivatal más belső szervezeti egységeinél foglalkoztatott munkatársakkal. 

22.1.3. A Hivatal vezetője a Kormányhivatal felettes szervével, továbbá minisztériummal kizárólag a 
kormánymegbízott, illetve a főigazgató útján tart kapcsolatot. 

22.1.4. A hivatalvezető kivételével vezető beosztású állami tisztviselő a vezetése alá nem tartozó 
szervezeti egység munkatársa részére – a halaszthatatlan eseteket kivéve – utasítást nem adhat. 

23. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

24. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 



Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyrendjerol szolo 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1300 Budapest Pf.: 332 

A hivatalvezető irodájának címe: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11, 

Levelezési címe: 1300 Budapest Pf.: 332 

E-mail: titkarsag@03kh.bfkh.gov.hu 

 

1.1. Hivatali feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7. 

1039 Budapest, Váradi u. 15. 

 

2. Illetékesség 

2.1. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala illetékessége általánosan Budapest 
III. kerületére terjed ki. 

2.2. A Kormányablak Osztály országos illetékességgel intézi a polgárok ügyeit. 

2.3. A Foglalkoztatási Osztály illetékessége kiterjed a Budapest I., II., és III. kerületére. 

 

3. A Hivatal szervezeti felépítése 

 
  

mailto:titkarsag@03kh.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

4. Hatósági Osztály 1. feladata 

4.1. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása. 

4.2. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása.  

4.3 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

4.3.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.3.2 Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.3.3 A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

4.5. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 
berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem 
értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, 
forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) 
engedélyezése. 

4.6. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 
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4.7. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

4.8. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, a közgyógyellátásról és az aktív korúak 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) 
ellátásáról szóló országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok. 

4.9. Ellátja a közlekedési igazgatási, valamint lakcím fiktíválási ügyekkel összefüggő hatósági 
feladatokat, melyek kizárólag a döntéshozatalt foglalják magukba.  

4.10. Közlekedési igazgatási ügyekben végrehajtási eljárás kezdeményezése. 

4.11.  Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

5. Hatósági Osztály 2. feladata 

5.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

5.2. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet 
alapján ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, 
és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

5.3. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

5.4. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

5.5. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó 
berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

5.6. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, intézése. 

5.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben a kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, valamint a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
a víziközmű-rendszerbe történő bekötéssel, illetve vízi-társulat hiányában a költségek kivetésével 
összefüggő hatósági feladatok ellátása 

5.8.  Az ügyviteli és informatikai teendők körében 

a) Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése. 

b) A Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR), iktatórendszerekkel (Poszeidon, IMAP, stb.) 
összefüggő feladatok (kulcsfelhasználói, jogosultság kezeléssel kapcsolatos) elvégzése. 

6. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei 
között ellátja az alábbi feladatokat: 

6.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el 
azonnali ügyintézéssel. 
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6.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

6.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

6.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott 
szolgáltatásokat biztosítja. 

6.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

6.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak 
haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az 
eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

6.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a 
beadvány kitöltésében. 

6.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal 
feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert 
indít vagy kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

8. Foglalkoztatási Osztály  

8.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával 
és folyósításával kapcsolatos feladatokat lát el. 

8.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő 
feladatokat lát el. 

8.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és 
megvalósításában; 

8.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 
megállapításával és kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

8.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

8.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-
számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a 
TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás 
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keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

8.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 

8.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási 
Főosztályon keresztül meghatározott feladatok megvalósítása. 

8.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása; 

8.10. A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

8.11. A rendbírsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

8.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

8.13. Az alábbi szolgáltatási feladatok ellátása körében: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek 
enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

8.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat, illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat lát el, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 
megvalósítását, az ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat látja el, 

d) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat látja el. 

 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

20. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és az osztályvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

21. A Hivatal foglalkoztatottainak feladatai:  

21.1. Hatósági Osztály 1. és 2., Gyámügyi Osztály és Kormányablak Osztály 

21.1.1. az osztályvezető feladatszabása alapján ellátja a gyámügyi és gyermekvédelmi, hatósági 
álláshelyen ellátandó feladatokat. 
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21.2. Foglalkoztatási Osztály 

21.2.1. Kormánytisztviselő:  

a) Hatósági szakügyintéző – a Foglalkoztatási Osztály feladat-, és hatáskörébe sorolt 
hatósági, ellátási feladatokat teljes körű ellátása 

b) Foglalkoztatási és közvetítési szakügyintéző – a Foglalkoztatási Osztály feladat-, és 
hatáskörébe sorolt állásközvetítési, munkáltatói kapcsolattartási feladatainak teljes körű 
ellátása 

c) Szolgáltatási szakügyintéző – a Foglalkoztatási Osztály feladat-, és hatáskörébe sorolt, 
munkaerő-piaci elhelyezkedést elősegítő humánszolgáltatási feladatok teljes körű 
ellátása 

d) Aktíveszköz szakügyintéző – a Foglalkoztatási Osztály feladat-, és hatáskörébe sorolt 
munkaerő-piaci pénzeszközök, komplex foglalkoztatási programok feladatainak teljes 
körű ellátása. 

IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

22. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási 
perrendtartás szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi 
hivatal megvizsgálja abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény 
visszavonásának illetve módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a 
cselekményét nem módosítja és nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 
napon belül elektronikus úton megküldi a keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél 
megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a Kormányhivatal szakmailag illetékes 
főosztályához. 

23. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton 
megküldi a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre 
vonatkozó nyilatkozatával együtt. 

V. Fejezet 

Működési rend 

24. Helyettesítés  

A nem vezető beosztású kormánytisztviselőt az osztályon azonos feladatkörben foglalkoztatott, 
közvetlen vezetője által esetileg kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.  

25. Ügyfélfogadás 

 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével 
az általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos 
honlapokon (www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 
  

http://www.kormanyablak.hu/
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Hatósági Osztály 1 – 2.   

Hétfő: 11:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 12:00-16:30 
Csütörtök: 09:00-13:00 
Péntek: - 
 
Gyámügyi Osztály 

Hétfő: 13:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: 08:00-13:00 
Péntek: - 
 

Foglalkoztatási Osztály 
Hétfő: 08:30-15:00 
Kedd: 08:30-15:00 
Szerda: 08:30-15:00 
Csütörtök: A közérdekű munkával kapcsolatos ügyintézés miatt jelentkezők, továbbá 

a munkáltatók fogadását a csütörtöki ügyfélmentes napon is biztosítani 
szükséges. 

Péntek: 08:30-12:00 

 

26. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

 A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

27. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

28. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 



Budapest. 2020. 0 7 . 031 

Budapest, 2020. 07+18. 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyrendjerol szolo 
.3 1(./2020. (ul!:3.9 utasiths 36. szarntj melleklete 

Budapest F6varos Kormanyhivatala 

IV. Keriileti Hivatala 

ljgyrendje 

IV. keruleti Hivatala 
hivatalvezeto 
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1325 Budapest Pf.: 243. 

A hivatalvezető irodájának címe: 1042 Budapest, István út 15. 

E-mail(1): titkarsag@04kh.bfkh.gov.hu;  

E-mail(2): vezeto@04kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyekein is végzi: 

1042 Budapest, Király u. 12-14.  

1048 Budapest, Hajló u. 42-44.  

1043 Budapest, Kassai u. 24/b.  

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros IV. 
kerületére, a foglalkoztatási feladatok körében Budapest Főváros IV., XIV. és XV. kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Fejezet 
 
 
 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Hatósági Osztály 1. feladata 

5.1. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

5.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 

Hivatalvezető  

Hivatalvezető - 
helyettes  

 

Kormányablak 
Osztály  

 

Foglalkoztatási 
Osztály  

 

Gyámügyi 
Osztály  

 

Hatósági 
Osztály 2.  

 

Hatósági 
Osztály 1.  

 

mailto:vezeto@04kh.bfkh.gov.hu


Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 36. számú melléklete 

 

3 
 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

5.2.1 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.2.2 Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.2.3 A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

5.3. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

5.4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

5.5. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6. Hatósági Osztály 2. feladata 

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.3. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

6.4. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
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lefolytatása. 

6.5. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.6. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.7. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.8. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

6.9.  Leltárfelelősi feladatok ellátása, hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése. 

6.10. Bélyegző-nyilvántartás vezetése. 

6.11. A kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés, irodaszer 
rendelés, ellátmányok rendelése és koordinálása.  

6.12. Ellátja a napi iktatást, ügyiratkezelést a Kormányablak Osztály, Hatósági Osztály 2. 
vonatkozásában. Kezeli a hivatali kapukat, az elektronikus küldemények fogadását, továbbítását, az 
iratok digitalizálását. Selejtezési, irattárazási feladatokat lát el. 

6.13. Humánpolitikai feladatokban való közreműködés 

a) Személyügyekkel kapcsolatos, nyilvántartások (szabadság, betegállomány, távolmaradási 
jelentések, telefonkönyv aktualizálása, stb.) vezetése, adatszolgáltatások teljesítése, jogosultságok 
keletkeztetése, megszüntetése, aktualizálása 

b) Közreműködés a kormányhivatali képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. 

6.14. Az adatvédelmi kapcsolattartó ellátja az Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közzétételi 
Szabályzatban foglalt feladatokat. 

6.15. A kerületi hivatal vezetője munkájának támogatása, esetleges eseti feladatok ellátása. 

6.16. Jogszabályfigyelés és ezzel kapcsolatos tájékoztatás 

6.17. Havi, negyedévi, félévi adatszolgáltatások elkészítése, továbbítása , dohányzásellenőrzési 
jegyzőkönyvek elkészítése 

6.18. Személyes költségmentesség megállapítása 

6.19. A helyi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása. 

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

8. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
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ellátja az alábbi feladatokat: 

8.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

8.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

8.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

8.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

8.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

8.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

8.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

8.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

9. Foglalkoztatási Osztály feladata 

9.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az álláskeresési 
járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával és folyósításával 
kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő feladatokat lát 
el. 

9.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és 
megvalósításában; 

9.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások megállapításával és 
kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

9.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-
számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-
számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
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kapcsolatos feladatok elvégzése. 

9.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon 
keresztül meghatározott feladatok megvalósítása. 

9.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása; 

9.10. A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.11. A rendbírsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

9.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

9.13. Az alábbi szolgáltatási feladatok ellátása körében: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

9.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat, illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat lát el, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok megvalósítását, az 
ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat látja el, 

d) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat látja el. 

 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

10. A Hivatalvezető feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

11. Az Osztályok vezetését ellátó osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

12. A Hatósági Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

12.1. Kormánytisztviselő 

a) hatósági feladatok 

b) ügyviteli feladatok 

13. A Hatósági Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai 
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13.1. Kormánytisztviselő 

  a) hatósági feladatok 

  b) titkársági feladatok 

  c) titkársági és igazgatási feladatok 

14. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási és ügyviteli feladatok  

15. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő 

a) ügyfélszolgálati feladatok 

b) titkársági és igazgatási feladatok 

16. A Foglalkoztatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő 

a) foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatok 

b) titkársági és igazgatási feladatok 

IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

17. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

18. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző pontban 
megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

V. Fejezet 

Működési rend 

19. Helyettesítés  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai, valamint a 44. számú függelék szerint. 

20. Ügyfélfogadás  

 Általános Ügyfélfogadási rend  
Hétfő: 14:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 10:00-17:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-13:30 
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 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 

*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 1. Hatósági Osztály 1 – 2.  
Hétfő: 14:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 10:00-17:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-13:30 

 

 Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 14:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 10:00-17:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-13:30 

 

 Foglalkoztatási Osztály 
Hétfő: 08:30-15:00 
Kedd: 08:30-15:00 
Szerda: 08:30-15:00 
Csütörtök: A közérdekű munkával kapcsolatos ügyintézés miatt jelentkezők, 

továbbá a munkáltatók fogadását a csütörtöki ügyfélmentes napon is 
biztosítani szükséges. 

Péntek: 08:30-12:00  

21. A külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

22. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

23. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

http://www.kormanyablak.hu/
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1369 Pf. 284 
A hivatalvezető irodájának címe: 1051 Budapest, József nádor tér 10. 
E-mail (1): titkarsag@05kh.bfkh.gov.hu  
E-mail (2): hatosag@05kh.bfkh.gov.hu (Hatósági Osztály) 
E-mail (3): kormanyablak@05kh.bfkh.gov.hu (Kormányablak Osztály) 
E-mail (4): gyamugy@05kh.bfkh.gov.hu (Gyámügyi Osztály) 
E-mail (5): nepegeszsegugy05@05kh.bfkh.gov.hu (Népegészségügyi Osztály) 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyein is végzi: 

1051 Budapest, Erzsébet tér 3. 
1051 Budapest, József nádor tér 10. 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
1138 Budapest, Váci út 174. 

3. Illetékesség 

3.1. A Hivatal országos illetékességgel jár el:  

3.1.1. Kormányablak Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, jogszabályban 
meghatározott feladatok kivételével. 

3.2. A Hivatal illetékessége Budapest Főváros IV., V., XIII. kerületeire terjed ki a Népegészségügyi 
Osztály feladat- és hatáskörei tekintetében. 

A Hivatal Budapest Főváros V. kerület területére kiterjedő illetékességgel jár el a fentebb említettek 
kivételével. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 

 

 
 
 

Hivatalvezető 

Kormányablak 
Osztály 

Hatósági Osztály  Gyámügyi Osztály Népegészségügyi 
Osztály 

Hivatalvezető 
helyettes 

mailto:titkarsag@05kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@05kh.bfkh.gov.hu
mailto:kormanyablak@05kh.bfkh.gov.hu
mailto:gyamugy@05kh.bfkh.gov.hu
mailto:nepegeszsegugy05@05kh.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Hatósági Osztály feladata 

5.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

5.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

5.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

5.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

5.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

5.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

5.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

5.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

5.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

5.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

5.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
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alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

5.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

5.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

6.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek: 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

6.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek: 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

6.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek: 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

6.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások: 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

6.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

6.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

6.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

6.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 
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7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

8.  Népegészségügyi Osztály feladata 

8.1. Jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja 

8.1.1. A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy, gyermek- és ifjúság-egészségügy, illetőleg kémiai biztonság), a 
járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), 
feladatokat: 

8.1.2.  a hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és 
felügyeletét; 

8.1.3. az egészségügyi ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai felügyelet). 

8.1.4. Biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

8.2. A feladatok nem szakterületi tevékenység szerint csoportosítása 

8.2.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése.  

8.2.2. Engedélyező határozatok kiadása. 

8.2.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység, szakkérdések 
vizsgálata 

8.2.4. Szakvélemények készítése. 

8.2.5. Egyéb eljárási tevékenység:  

a) a hatósági tevékenységgel összefüggésben szükséges intézkedések megtétele: idézés; átirat, 
végzés, határozat, szankcionálás (kémiai terhelési, egészségvédelmi, egészségügyi igazgatási, 
egészségügyi, eljárási bírság kiszabása és eljárási költség megállapítása), 

b) kintlévőségek, kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a 
behajtásról, 

c) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés, szükséges 
intézkedések kezdeményezése és megtétele, 

d) hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása, 

e) tanácsadás, tájékoztatás, 

f) ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattárazás), 

g) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy figyelmeztetésben részesítése, 

h) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fegyelmi 
eljárás lefolytatásának kezdeményezése, 

i) bűncselekmény észlelése esetén feljelentés megtétele az illetékes szervnél, 

j) kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók készítése a megadott szempontok szerint, a 
határidők betartásával, 
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k) folyamatos kapcsolattartás önkormányzatokkal, társhatóságokkal, egyéb intézményekkel. 

l) tevékenységét érintő jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérései, részvétel a 
szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében, 
közvetítésében, megvalósításában, 

m) az egységnyilvántartó rendszerek folyamatos aktualizálása, új adatok felviteléről, változások 
követéséről és azok rögzítéséről gondoskodás, 

n) ad hoc ellenőrzésekben társhatóság, felettes szerv megkeresésére indokolt esetben részvétel, 

o) munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részvétel, 

p) megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai vélemény adás. 

8.2.6. Mintavételezést végez, laboratóriumi vizsgálatokat, a minták eredményének értékelését 
követően, szükség esetén hatósági intézkedést foganatosít.  

8.2.7. Különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, 
megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terror veszélyhelyzet), egészségügyi válsághelyzet, 
katasztrófa, esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 

8.2.8. Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a 
felettes szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

8.2.9. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról gondoskodik. 

9. Egyes szakterületek által ellátott feladatok 

9.1. Település- és környezet-egészségügy 

9.1.1. A szakterület víz-, levegő-, talajhigiénés és szépségápolási higiénés, szabadidős és 
szálláshely szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, illetve lakossági 
bejelentések kapcsán folytatja a jogszabályokban meghatározott tevékenységeket. 

9.1.2. Végzi a vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 
gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés ellenőrzését. 

9.1.3. Medencés közfürdők alapadatainak, illetve mintavételi helyeinek rögzítését, karbantartását 
ellátja a HUMVI szakrendszerben. 

9.1.4. Elvégzi a szezonális medencés fürdők működésének ellenőrzését. 

9.1.5. Egyedi vízellátó rendszerek vízminőség vizsgálatára vonatkozó programot, illetve a 
vízbiztonsági tervek jóváhagyási eljárásait lefolytatja. 

9.1.6. A felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet szerinti határértékek megállapításához 
kötött eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. 

9.1.7. Elvi vízjogi, vízjogi létesítési, vízjogi üzemeltetési, vízjogi fennmaradási engedélyezési és 
vízjogi megszüntetési eljárásban szakhatóságként. részt vesz. 

9.1.8. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-fertőzési 
kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő 
létesítményeket ellenőrzi és szükség szerint intézkedik. 

9.1.9. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárásokban szakhatóságként 
részt. 

9.1.10. Zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálatát végzi. 

9.1.11. A zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés 
közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 
tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása. 
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9.1.12. Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, az elhelyezésére 
igénybe vehető szennyvíztisztító telep, a települési hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása engedélyezése, hulladékkezelő létesítményének engedélyezése iránti eljárásában 
szakkérdésben szakhatóságként vesz rész. 

9.1.13. A települési hulladékkezelő telepek, továbbá a hulladékbegyűjtő helyek hulladékégető- és 
lerakó telepek évente történő ellenőrzését és a szükséges intézkedések megtételét végzi. 

9.1.14. A tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, valamint a 
szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a (D) 
kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás elégtelensége esetén 
annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási záródokumentáció 
elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés befejezéséről szóló 
döntése meghozatala iránti eljárásában szakhatóságként vesz részt. 

9.1.15. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás engedélyezése. 

9.1.16. Holttest külföldre történő szállítását engedélyezi. 

9.1.17. Sír vagy sírbolt felnyitást (sírnyitás), valamint fertőző betegségben elhunyt sírhelyére történő 
rátemetést engedélyez. 

9.1.18. Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán túl, illetve folyamatos hűtés esetén, 15 
napon túl történő koporsós temetést engedélyez. 

9.1.19. Állatkert, állatotthon létesítésének és működésének engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

9.1.20. Polgári repülőtér elvi létesítésének, használatbavételének engedélyezésére, valamint az 
általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló 
eljárásban szakhatóságként vesz részt. 

9.1.21. Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, tetováló szalonok, masszázs, 
fogyasztó szalonok, fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális létesítmények, kereskedelmi 
szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, hajléktalan és szociális szállók, Kereskedelmi és 
közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények (kivéve 
élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók ellenőrzését végzi. 

9.1.22. Szakmai véleményt készít: nem építési engedély köteles belső átalakítások; nem 
engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása; lakásvizsgálat; 
vízmintavételi ütemtervek ügyében. 

9.1.23. Közegészségügyi előírások betartását ellenőrzi a büntetés végrehajtási intézetek 
fogvatartottak elhelyezésére szolgáló egységeiben. 

9.1.24. Hozzájárul a töltő-ürítő rendszerű medencék esetén a fertőtlenítőszer adagolásához. 

9.2. Kémiai biztonság 

9.2.1. Felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzőket. 

9.2.2. Veszélyes anyag/keverék harmadik országba történő kivitelének, ill. behozatalának 
ellenőrzését végzi.  

9.2.3. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez. 

9.2.4. Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó korlátozások, ill. rákkeltő anyagokra vonatkozó előírások ellenőrzését 
végzi. 

9.2.5. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, veszélyes 
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vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon követését, 
nyilvántartás vezetését végzi. 

9.2.6. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (REACH) foglaltakat ellenőrzi. 

9.2.7. A REACH rendelet alapján előregisztrált/regisztrált anyagot/árucikket gyártókat/importálókat 
kiemelten figyelemmel kíséri. 

9.2.8. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK (CLP) rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi. 

9.2.9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003 (VII.7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat. 

9.2.10. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet vállal a 
riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

9.2.11. A bejelentett egészségügyi kártevőirtó tevékenységről, az engedéllyel rendelkező személyről, 
vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

9.2.12. I. forgalmi kategóriájú irtószerrel végzett tevékenységet engedélyezi, ellenőrzi 38/2003. (VII. 
7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. 

9.2.13. A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

9.2.14. Végzi a humán mérgezési esetek bejelentésének vizsgálatát I. fokon. 

9.3. Élelmezés-egészségügy 

9.3.1. Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, azok 
okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

9.3.2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatósági ellenőrzését végzi. 

9.3.3. Az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését végzi. 

9.3.4. Vizsgálja a tápanyag összetételt és az egészségre vonatkozó állításokat az 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, engedélyezett állításokat a 432/2012/EU bizottsági rendelet 
alapján. 

9.3.5. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a közétkeztetés - ezen 
belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 
keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, 
étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a nevelési-oktatási 
intézményekben eladásra szánt élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének megfelelősége tekintetében. 

9.3.6. Ellátja a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásának ellenőrzését, felfüggesztését, korlátozását. 

9.3.7. Ellátja a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek 
és bébiételek ellenőrzését. 

9.3.8. Anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket ellenőriz.  

9.3.9. Speciális gyógyászati célra szánt tápszereket ellenőriz.  

9.3.10. Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra 
szánt élelmiszereket vizsgál. 

9.3.11. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló 
rendelet követelményei betartásának ellenőrzését végzi. 
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9.3.12. A kozmetikai termékek hatósági ellenőrzéséről, mintavételezésről, egészségügyi kockázatot 
jelentő kozmetikumokkal kapcsolatos, intézkedések megtételéről gondoskodik. 

9.3.13. Feladata a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás 
kiadása. 

9.3.14. Vásári, piaci, vásárcsarnoki, bevásárlóközponti árusítást ellenőrzi. 

9.3.15. Kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárásában táplálkozás-egészségügyi, dietetikai 
szempontból szakhatóságként közreműködik. 

9.3.16. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységét élelmezés és táplálkozás-egészségügyi 
szempontból ellenőrzi. 

9.3.17. Feladata a vitaminok, ásvány anyagok és bizonyos egyéb anyagokról szóló jogszabály szerinti 
nem megfelelőségével kapcsolatos bejelentések fogadása. 

9.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy 

9.4.1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, 
különleges gyermekotthon, utógondozó) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
népegészségügyi szakkérdésben történő közreműködés. 

9.4.2. A napközis, kereskedelmi és magánszálláshelyes, valamint a nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshelyen üzemeltetett táborokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 
(táborbejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele, igazolás kiadása, működés közben ellenőrzés). 

9.4.3. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház közegészségügyi követelményeinek 
ellenőrzése minden évben március 31-ig. 

9.4.4. Rendszeres közegészségügyi ellenőrzés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, oktatatási-nevelési 
intézményekben, gyermeküdülőkben, táborokban. 

9.4.5. Közreműködés építésügyi hatósági eljárásokban szakhatóságként. 

9.4.6. A büntetés-végrehajtás szervei által fenntartott nevelési oktatási intézményekben - a büntetés 
végrehajtás Egészségügyi Főosztályával közösen ellátja az I. fokú hatósági feladatokat. 

9.4.7. Ellátja a vándortáborokkal kapcsolatos, jogszabály által meghatározott hatósági feladatokat 
(bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások folyamatos kiadása a táborszervezők részére). 

9.5. Járványügyi tevékenység 

9.5.1. Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet: 

a) az elektronikusan érkező fertőzőbeteg be-és kijelentéseket figyelemmel kíséri, kivizsgálja, a 
kivizsgálás eredményeit a nyilvántartórendszerben (OSZIR) rögzíti, 

b) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 

c) vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, 

d) fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 
járványügyi vizsgálat végzése, járványügyi elkülönítés elrendelése, járványügyi megfigyelés és zárlat 
elrendelése, járványügyi ellenőrzés elrendelése, minősítése, és megszüntetése, járványveszély vagy 
járvány esetén gyermek-, egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános 
iskolák, bentlakásos gyermekintézmények) működésének korlátozása, 

9.5.2. TBC-s eset előfordulása esetén az illetékes Tüdőgondozó Intézet Vezetőjének 
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kezdeményezésére szűrővizsgálat elrendelése. 

9.5.3. Az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulásának, továbbá 
bármilyen fertőző betegség (amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál 
lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő) kivizsgálása. 

9.5.4. Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeinek betartását, az 
infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén 
intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

9.5.5. Védőoltásokkal kapcsolatosan 

a) illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai tevékenységeket, 

b) védőoltásokkal kapcsolatos fokozott reakciók, szövődmények bejelentésének továbbítása, 

c) megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében kötelező védőoltás elrendelése egy 
település lakossága körében az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott kockázatértékelés 
alapján, 

d) védőoltással kapcsolatos jelentések rögzítése az OSZIR-ban, 

e) ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási 
dokumentációját, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

f) védőoltási kötelezettség teljesítésének elrendelése. 

9.5.6. Menekült személyek járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatainak elrendelése. 

9.6. DDD szakterület feladatai 

9.6.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét. 

9.6.2. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és jelentést 
küld negyedévente a felettes szervnek. 

9.6.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben 

9.6.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 
fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat. 

9.6.5. Amennyiben a fenntartó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, kötelezi az 
egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

9.7. Kórházhigéniés tevékenység 

9.7.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén működő mindazon egészségügyi 
szolgáltatókat, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály 
számára előír. 

9.7.2. Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok vizsgálatának és műszaki felülvizsgálatának 
meglétét ellenőrzi az alapellátásban, illetve a járóbeteg ellátás területén. 

9.7.3. Egészségügyi szolgáltatókat ellenőrzi az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
éles vagy hegyes eszközök használatából eredő kockázatokkal kapcsolatosan. 

9.7.4. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék hulladékkezelési utasításában foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi. 

9.7.5. Közreműködik kórházhigiénét érintő építésügyi hatósági eljárásokban. 

9.8. Egészségügyi igazgatás 

9.8.1. Szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, valamint 
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a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett. 

9.8.2. Gondoskodik az egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni hospice 
ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és 
újszülött - ellátási tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 
szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg szakellátás - ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat- és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és 
ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén) működési engedélyeinek kiadásáról, 
módosításáról, visszavonásáról, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, szükség esetén intézkedés 
megtételéről. 

9.8.3. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését, valamint nyilvántartást 
vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk 
végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes 
tevékenységekről, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint 
az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző 
egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól. 

9.8.4. Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetésének vagy újbóli megkezdésének 
bejelentését tudomásul veszi. 

9.8.5. Dönt háziorvos választással kapcsolatos vitás ügyekben. 

9.8.6. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 
nyilvánít. 

9.8.7. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

9.8.8. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, a tevékenység 
gyakorlásának igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

9.8.9. Ápolási díj megállapítására irányuló eljárásban az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg állapotáról szóló igazolás felülvizsgálatára ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvost vagy 
szervet jelöl ki. 

9.8.10. Egészségügyi dolgozó alkalmasságával kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.8.11. Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekkel, fogyatékossággal kapcsolatos 
feladatokat lát el. 

9.8.11.1. Betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás 
kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listájának tájékoztatás céljából honlapon 
történő közzétételéről gondoskodik. 

9.8.11.2. Szakvélemény felülvizsgálatára szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos felkérését 
kezdeményezi. 

9.8.12. A fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat (a 
továbbiakban: CSVSZ) működését bejelentés alapján hatósági nyilvántartásba veszi. 

9.8.13. Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 
kapcsolatban tett, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasszal 
kapcsolatban eljár azokban az esetekben, amelynél a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató 
részére működési engedély kiadására jogosult. 

9.9. Vezető védőnői tevékenység 

9.9.1. Közreműködik a területi és iskolavédőnők szakmai irányításában, támogatásában. 

9.9.1.1. Támogatja a védőnői szakterület feladatainak egységes, megfelelő színvonalon történő 
végzését. 
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9.9.1.2. Szakvéleményt ad, különös tekintettel: 

a) védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére irányuló 
eljárásokra, 

b) a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására, 

c) a védőnői körzetek kialakítására, 

d) ellátandó oktatási intézmények számára, típusára, 

e) az oktató védőnői körzetek kijelölésére, 

f) védőnői állásra pályázókra és pályázatokra, 

g) a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetekre, előterjesztésekre, 

h) megkeresésekre és mindazon kérdésekre, amelyek véleményezésére a szakmai felettese felkéri. 

9.9.1.3. Igazolja a területi védőnői szolgálat által ellátandó várandós anyák számát. 

9.9.1.4. Felkérésre részt vesz a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában. 

9.9.1.5. Felkérésre közreműködik a védőnői szakterületet érintő rendkívüli, népegészségügyi 
feladatok, projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, követésében, értékelésében, 
felügyeletében. 

9.9.1.6. Munkaértekezletet tart a védőnői feladatok egységes, megfelelő ellátása érdekében. 

9.9.1.7. Szakmai látogatást végez védőnői tevékenység támogatása, a problémák feltárása, kezelése 
érdekében. 

9.9.1.8. Együttműködik, szakmai megbeszélést, egyeztetést tart szükség szerint a védőnői szakterület 
kapcsolatrendszerének szereplőivel. 

9.9.1.9. Együttműködik a védőnői alap- és továbbképzést folytató intézményekkel, felkérésre 
közreműködik a védőnői tevékenység fejlesztésére irányuló képzések szervezésében, 
megvalósításában.  

9.9.1.10. Elemzi, bemutatja (visszajelzi) évente a védőnői ellátással és tevékenységgel 
kapcsolatos tapasztalatokat, eredményeket a rendelkezésre álló adatok, jelentések, vizsgálatok 
alapján. 

9.9.1.11. Javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez a védőnői tevékenység 
eredményességének elismerésére (kitüntetésekre) és javítására. 

9.9.1.12. Képviseli a védőnői szakmát és a vezető védőnői szakterületet. 

9.9.2. Szakmailag felügyeli/ellenőrzi a területi és iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. 

9.9.3. Közreműködik a védőnői szakterületet érintő hatósági ellenőrzésekben. 

9.9.4. Rendelkezik a feladatellátással kapcsolatos nyilvántartásokkal, adatokkal. 

9.9.5. Adatgyűjtést végez, éves munkatervet és jelentést készít. 

9.10. Családvédelmi szolgálat (CSVSZ) 

9.10.1. A” és „B” Családvédelmi tanácsadást végez (tájékoztatást ad súlyos válságban levő, a 
terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó várandósok/párok részére. 

9.10.2. Családtervezési tanácsadást végez. 

9.10.3. Ifjúsági tanácsadást tart. 

9.10.4. Szervezi az oktatási intézményen kívüli családtervezéssel kapcsolatos ismeretek terjesztését. 
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9.10.5. Nyomon követi a terhesség megszakítás szándékának kimenetelét. Közreműködik a CSVSZ 
tevékenysége minőségének fejlesztésében. 

9.10.6. Rendszeresen részt vesz (havonta) a CSVSZ esetmegbeszélő csoportfoglalkozáson. 

9.11. Egészségfejlesztés 

9.11.1. A felettes szerv szakmai iránymutatásával és segítségével végzi az egészségvédelemmel, 
egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálását, részt vesz a végrehajtásban. 

9.11.2. Részt vesz az egészséggel kapcsolatos lakossági kommunikációs programok kidolgozásában 
és végrehajtásában. 

9.11.3. Támogatja az iskolák, bentlakásos intézmények lakóit érintő egészségfejlesztési 
programjainak megalkotását és megvalósítását. 

9.11.4. Támogatja a helyi önkormányzatnak a helyi lakosság egészségmegőrzésével, 
egészségvédelmével kapcsolatos törekvéseit. 

9.11.5. Támogatja az egészségfejlesztésben, egészségmegőrzésben érdekelt civil szervezetek 
tevékenységét. 

9.11.6. Lehetőségeihez mérten felhívja a figyelmet az egészséggel kapcsolatos világnapok 
üzeneteire. 

9.11.7. Részt vesz a központilag előállított, egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok 
lakossághoz juttatásában. 

9.11.8. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelőzése 
érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez, illetve 
végez. 

III. Fejezet 
A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

10. A hivatalvezető feladata  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
 
11. A hivatalvezető-helyettes, Osztályvezetők feladatai 
 
A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
 
12. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 
12.1. Kormánytisztviselő: hatósági feladatot ellátó tisztviselő. 
 
13.  Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 
13.1. Kormánytisztviselő: ügyfélszolgálati feladatot ellátó tisztviselő. 
 
14. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 
14.1. Kormánytisztviselő: gyámügyi, gyermekvédelmi és hatósági feladatot ellátó tisztviselő. 
 
15. Népegészségügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai  

15.1. Kormánytisztviselő 

a) népegészségügyi feladatot ellátó tisztviselő; 

b) népegészségügyi feladatot, helyettes kerületi tisztifőorvosi feladatot ellátó tisztviselő; 

c) titkársági feladatot ellátó tisztviselő; 
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d) ügyviteli feladatot ellátó tisztviselő. 

 
IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
 

16. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal 
megvizsgálja abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának 
illetve módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem 
módosítja és nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus 
úton megküldi a keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó 
nyilatkozatával együtt a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

17. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző pontban 
megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 
V. Fejezet 

Működési rend 

18. Helyettesítés  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

19. Ügyfélfogadás 

 Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 12:30-16:30 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-11:30 
 
 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 
 Népegészségügyi Osztály* (általános) 
Hétfő: 13:00-16:00 
Kedd: - 
Szerda: 8:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 8:00-12:00 
A fenti időpontokon kívüli ügyfélfogadásra is lehetőség van, az ügyintézővel előzetesen telefonon 
történt egyeztetés alapján. 

http://www.kormanyablak.hu/
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Népegészségügyi Osztály Speciális ügyfélfogadás 
 Hamvasztás engedélyeztetéssel, temetkezéssel 

kapcsolatos ügyek 
Járványügyi (pl. állatharapás) 
ügyek 

Hétfő: 08:00-16:15 08:00-16:00 
Kedd: 08:00-16:15 08:00-16:00 
Szerda: 08:00-16:15 08:00-16:00 
Csütörtök: 08:00-16:15 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-13:15 08:00-13:15 

20. Külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

21. Értekezletek  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

22. Ellenőrzés  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetősége 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1398 Budapest, Pf.: 572. 

A hivatalvezető irodájának címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 4. 

E-mail (1): vezeto@06kh.bfkh.gov.hu 

E-mail (2): hatosag@06kh.bfkh.gov.hu 

E-mail (3): kormanyablak@06kh.bfkh.gov.hu 

E-mail (4): gyamugy@06kh.bfkh.gov.hu 

E-mail (5): nepegeszsegugy06@06kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyeken is végzi 

1062 Budapest, Andrássy út 55. – Kormányablak Osztály 1. 

1062 Budapest, Teréz körút 55. – Kormányablak Osztály 2. 

1067 Budapest, Podmaniczky u. 27. – Népegészségügyi Osztály 

1093 Budapest, Bakáts u. 8. – Népegészségügyi Osztály 

1068 Budapest, Szófia u. 17. – Gyámügyi Osztály 

3. Illetékesség 

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros VI. 
kerületére terjed ki.  

3.2. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 
illetékessége Budapest Főváros VI., VII., VIII. és IX. kerületére terjed ki. 

3.3. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály előtt 
hivatalból induló eljárások (egyéni vállalkozás, közlekedés igazgatás) tekintetében a Kormányablak 
Osztály 1. rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 

Hivatalvezető 

Kormányablak 
Osztály 1. 

Kormányablak 
Osztály 2.  

Hatósági 
Osztály 

Gyámügyi 
Osztály 

Népegészség-
ügyi Osztály 

Hivatalvezető-
helyettes 

mailto:vezeto@06kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@06kh.bfkh.gov.hu
mailto:kormanyablak@06kh.bfkh.gov.hu


Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 38. számú melléklete 

 

3 
 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Kormányablak Osztály 1-2. feladatai 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

5.9. Hivatalból indult eljárásra a Kormányablak Osztály 1. illetékes. 

6. Hatósági Osztály feladata 

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szólóFM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

6.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
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rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.11. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

6.12. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.13. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

6.14. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
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helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.15. Közlekedési igazgatási ügyekben végrehajtási eljárás kezdeményezése 

6.16. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

6.17. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása.  

6.18. A Hivatal üzemeltetési feladataiban való közreműködés 

6.19. Leltárfelelősi feladatok ellátása, hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése. 

6.20. Bélyegző-nyilvántartás vezetése. 

6.21. Az ügyviteli és informatikai feladatok 

6.22. Az Iratkezelési Szabályzatban foglalt ügyirat-kezelési, irattározási, iratvédelmi feladatok 
ellátásának megszervezése, működtetése. 

6.23. A Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR), iktatórendszerekkel (Poszeidon, IMAP, stb.) 
összefüggő feladatok (kulcsfelhasználói, jogosultság kezeléssel kapcsolatos) elvégzése. 

6.24. Humánpolitikai feladatokban való közreműködés 

a) Személyügyekkel kapcsolatos, nyilvántartások (szabadság, távolmaradás, telefonkönyv, 
arckép nélküli bérletek, stb.) vezetése, adatszolgáltatások teljesítése. 

b) Közreműködés a kormányhivatali képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. 

6.25. Védelmi igazgatási feladatok körében 

a) Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 
katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását. 

b) Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás idején 
szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 
feladatokat. 

c) Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatok 
végrehajtásában. 

d) A katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi 
szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan 
üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn. 

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 
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8. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

9. Népegészségügyi Osztály feladata 

9.1. Jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja 

9.1.1. A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy, gyermek- és ifjúság-egészségügy, illetőleg kémiai biztonság), a 
járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), 
feladatokat: 

9.1.2.  a hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és 
felügyeletét; 

9.1.3. az egészségügyi ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai felügyelet). 

9.1.4. Biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

9.2. A feladatok nem szakterületi tevékenység szerint csoportosítása 

9.2.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése. 

9.2.2. Engedélyező határozatok kiadása. 

9.2.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység, szakkérdések 
vizsgálata 

9.2.4. Szakvélemények készítése. 

9.2.5. Egyéb eljárási tevékenység:  

a) a hatósági tevékenységgel összefüggésben szükséges intézkedések megtétele: idézés; átirat, 
végzés, határozat, szankcionálás (kémiai terhelési, egészségvédelmi, egészségügyi igazgatási, 
egészségügyi, eljárási bírság kiszabása és eljárási költség megállapítása), 

b) kintlévőségek, kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a 
behajtásról, 

c) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés, szükséges 
intézkedések kezdeményezése és megtétele, 

d) hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása, 

e) tanácsadás, tájékoztatás, 

f) ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattárazás), 

g) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy figyelmeztetésben részesítése, 

h) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a 
fegyelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése, 

i) bűncselekmény észlelése esetén feljelentés megtétele az illetékes szervnél, 

j) kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók készítése a megadott szempontok szerint, a 
határidők betartásával, 

k) folyamatos kapcsolattartás önkormányzatokkal, társhatóságokkal, egyéb intézményekkel. 

l) tevékenységét érintő jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérései, részvétel a 
szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében, 
közvetítésében, megvalósításában, 

m) az egységnyilvántartó rendszerek folyamatos aktualizálása, új adatok felviteléről, változások 
követéséről és azok rögzítéséről gondoskodás, 
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n) ad hoc ellenőrzésekben társhatóság, felettes szerv megkeresésére indokolt esetben részvétel, 

o) munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részvétel, 

p) megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai vélemény adás. 

9.2.6. Mintavételezést végez, laboratóriumi vizsgálatokat, a minták eredményének értékelését 
követően, szükség esetén hatósági intézkedést foganatosít.  

9.2.7. Különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, 
megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terror veszélyhelyzet), egészségügyi válsághelyzet, 
katasztrófa, esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 

9.2.8. Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a 
felettes szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

9.2.9. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról gondoskodik. 

10. Egyes szakterületek által ellátott feladatok 

10.1. Település- és környezet-egészségügy 

10.1.1. A szakterület víz-, levegő-, talajhigiénés és szépségápolási higiénés, szabadidős és 
szálláshely szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, illetve lakossági 
bejelentések kapcsán folytatja a jogszabályokban meghatározott tevékenységeket. 

10.1.2. Végzi a vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 
gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés ellenőrzését. 

10.1.3. Medencés közfürdők alapadatainak, illetve mintavételi helyeinek rögzítését, karbantartását 
ellátja a HUMVI szakrendszerben. 

10.1.4. Elvégzi a szezonális medencés fürdők működésének ellenőrzését. 

10.1.5. Egyedi vízellátó rendszerek vízminőség vizsgálatára vonatkozó programot, illetve a 
vízbiztonsági tervek jóváhagyási eljárásait lefolytatja. 

10.1.6. A felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet szerinti határértékek megállapításához 
kötött eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. 

10.1.7. Elvi vízjogi, vízjogi létesítési, vízjogi üzemeltetési, vízjogi fennmaradási engedélyezési és 
vízjogi megszüntetési eljárásban szakhatóságként. részt vesz. 

10.1.8. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-fertőzési 
kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő 
létesítményeket ellenőrzi és szükség szerint intézkedik. 

10.1.9. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárásokban szakhatóságként 
részt. 

10.1.10. Zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálatát végzi. 

10.1.11. A zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az 
építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 
tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása. 

10.1.12. Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, az 
elhelyezésére igénybe vehető szennyvíztisztító telep, a települési hulladék előkezelése, tárolása, 
hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése, hulladékkezelő létesítményének engedélyezése iránti 
eljárásában szakkérdésben szakhatóságként vesz rész. 

10.1.13. A települési hulladékkezelő telepek, továbbá a hulladékbegyűjtő helyek 
hulladékégető- és lerakó telepek évente történő ellenőrzését és a szükséges intézkedések megtételét 
végzi. 
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10.1.14. A tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, 
valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének 
megítélésére, a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás 
elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási 
záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés 
befejezéséről szóló döntése meghozatala iránti eljárásában szakhatóságként vesz részt. 

10.1.15. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás engedélyezése. 

10.1.16. Holttest külföldre történő szállítását engedélyezi. 

10.1.17. Sír vagy sírbolt felnyitást (sírnyitás), valamint fertőző betegségben elhunyt sírhelyére 
történő rátemetést engedélyez. 

10.1.18. Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán túl, illetve folyamatos hűtés 
esetén, 15 napon túl történő koporsós temetést engedélyez. 

10.1.19. Állatkert, állatotthon létesítésének és működésének engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

10.1.20. Polgári repülőtér elvi létesítésének, használatbavételének engedélyezésére, valamint 
az általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére 
irányuló eljárásban szakhatóságként vesz részt. 

10.1.21. Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, tetováló szalonok, 
masszázs, fogyasztó szalonok, fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális létesítmények, 
kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, hajléktalan és szociális szállók, 
Kereskedelmi és közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények (kivéve 
élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók ellenőrzését végzi. 

10.1.22. Szakmai véleményt készít: nem építési engedély köteles belső átalakítások; nem 
engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása; lakásvizsgálat; 
vízmintavételi ütemtervek ügyében. 

10.1.23. Közegészségügyi előírások betartását ellenőrzi a büntetés végrehajtási intézetek 
fogvatartottak elhelyezésére szolgáló egységeiben. 

10.1.24. Hozzájárul a töltő-ürítő rendszerű medencék esetén a fertőtlenítőszer adagolásához. 

10.2. Kémiai biztonság 

10.2.1. Felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzőket. 

10.2.2. Veszélyes anyag/keverék harmadik országba történő kivitelének, ill. behozatalának 
ellenőrzését végzi.  

10.2.3. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez. 

10.2.4. Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó korlátozások, ill. rákkeltő anyagokra vonatkozó előírások ellenőrzését 
végzi. 

10.2.5. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, veszélyes 
vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon követését, 
nyilvántartás vezetését végzi. 

10.2.6. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (REACH) foglaltakat ellenőrzi. 

10.2.7. A REACH rendelet alapján előregisztrált/regisztrált anyagot/árucikket gyártókat/importálókat 
kiemelten figyelemmel kíséri. 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 38. számú melléklete 

 

9 
 

10.2.8. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK (CLP) rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi. 

10.2.9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003 (VII.7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat. 

10.2.10. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet vállal a 
riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

10.2.11. A bejelentett egészségügyi kártevőirtó tevékenységről, az engedéllyel rendelkező 
személyről, vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

10.2.12. I. forgalmi kategóriájú irtószerrel végzett tevékenységet engedélyezi, ellenőrzi 
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. 

10.2.13. A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek engedélyezési 
eljárásában szakhatóságként közreműködik. 

10.2.14. Végzi a humán mérgezési esetek bejelentésének vizsgálatát I. fokon. 

10.3. Élelmezés-egészségügy 

10.3.1. Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, azok 
okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

10.3.2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatósági ellenőrzését végzi. 

10.3.3. Az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését végzi. 

10.3.4. Vizsgálja a tápanyag összetételt és az egészségre vonatkozó állításokat az 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, engedélyezett állításokat a 432/2012/EU bizottsági rendelet 
alapján. 

10.3.5. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a közétkeztetés - ezen 
belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 
keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, 
étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a nevelési-oktatási 
intézményekben eladásra szánt élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének megfelelősége tekintetében. 

10.3.6. Ellátja a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásának ellenőrzését, felfüggesztését, korlátozását. 

10.3.7. Ellátja a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek 
és bébiételek ellenőrzését. 

10.3.8. Anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket ellenőriz.  

10.3.9. Speciális gyógyászati célra szánt tápszereket ellenőriz.  

10.3.10. Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben 
felhasználásra szánt élelmiszereket vizsgál. 

10.3.11. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről 
szóló rendelet követelményei betartásának ellenőrzését végzi. 

10.3.12. A kozmetikai termékek hatósági ellenőrzéséről, mintavételezésről, egészségügyi 
kockázatot jelentő kozmetikumokkal kapcsolatos, intézkedések megtételéről gondoskodik. 

10.3.13. Feladata a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági 
állásfoglalás kiadása. 

10.3.14. Vásári, piaci, vásárcsarnoki, bevásárlóközponti árusítást ellenőrzi. 
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10.3.15. Kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárásában táplálkozás-egészségügyi, 
dietetikai szempontból szakhatóságként közreműködik. 

10.3.16. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységét élelmezés és táplálkozás-
egészségügyi szempontból ellenőrzi. 

10.3.17. Feladata a vitaminok, ásvány anyagok és bizonyos egyéb anyagokról szóló 
jogszabály szerinti nem megfelelőségével kapcsolatos bejelentések fogadása. 

10.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy 

10.4.1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, 
különleges gyermekotthon, utógondozó) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
népegészségügyi szakkérdésben történő közreműködés. 

10.4.2. A napközis, kereskedelmi és magánszálláshelyes, valamint a nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshelyen üzemeltetett táborokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 
(táborbejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele, igazolás kiadása, működés közben ellenőrzés). 

10.4.3. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház közegészségügyi követelményeinek 
ellenőrzése minden évben március 31-ig. 

10.4.4. Rendszeres közegészségügyi ellenőrzés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, oktatatási-nevelési 
intézményekben, gyermeküdülőkben, táborokban. 

10.4.5. Közreműködés építésügyi hatósági eljárásokban szakhatóságként. 

10.4.6. A büntetés-végrehajtás szervei által fenntartott nevelési oktatási intézményekben - a büntetés 
végrehajtás Egészségügyi Főosztályával közösen ellátja az I. fokú hatósági feladatokat. 

10.4.7. Ellátja a vándortáborokkal kapcsolatos, jogszabály által meghatározott hatósági feladatokat 
(bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások folyamatos kiadása a táborszervezők részére). 

10.5. Járványügyi tevékenység 

10.5.1. Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet: 

a) az elektronikusan érkező fertőzőbeteg be-és kijelentéseket figyelemmel kíséri, kivizsgálja, a 
kivizsgálás eredményeit a nyilvántartórendszerben (OSZIR) rögzíti, 

b) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 

c) vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, 

d) fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 
járványügyi vizsgálat végzése, járványügyi elkülönítés elrendelése, járványügyi megfigyelés és zárlat 
elrendelése, járványügyi ellenőrzés elrendelése, minősítése, és megszüntetése, járványveszély vagy 
járvány esetén gyermek-, egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános 
iskolák, bentlakásos gyermekintézmények) működésének korlátozása, 

10.5.2. TBC-s eset előfordulása esetén az illetékes Tüdőgondozó Intézet Vezetőjének 
kezdeményezésére szűrővizsgálat elrendelése. 

10.5.3. Az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulásának, továbbá 
bármilyen fertőző betegség (amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál 
lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő) kivizsgálása. 

10.5.4. Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeinek betartását, az 
infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén 
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intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

10.5.5. Védőoltásokkal kapcsolatosan 

a) illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai tevékenységeket, 

b) védőoltásokkal kapcsolatos fokozott reakciók, szövődmények bejelentésének továbbítása, 

c) megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében kötelező védőoltás elrendelése egy 
település lakossága körében az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott kockázatértékelés 
alapján, 

d) védőoltással kapcsolatos jelentések rögzítése az OSZIR-ban, 

e) ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási 
dokumentációját, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

f) védőoltási kötelezettség teljesítésének elrendelése. 

10.5.6. Menekült személyek járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatainak elrendelése. 

10.6. DDD szakterület feladatai 

10.6.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét. 

10.6.2. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és jelentést 
küld negyedévente a felettes szervnek. 

10.6.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben 

10.6.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 
fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat. 

10.6.5. Amennyiben a fenntartó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, kötelezi az 
egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

10.7. Kórházhigéniés tevékenység 

10.7.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén működő mindazon egészségügyi 
szolgáltatókat, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály 
számára előír. 

10.7.2. Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok vizsgálatának és műszaki felülvizsgálatának 
meglétét ellenőrzi az alapellátásban, illetve a járóbeteg ellátás területén. 

10.7.3. Egészségügyi szolgáltatókat ellenőrzi az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
éles vagy hegyes eszközök használatából eredő kockázatokkal kapcsolatosan. 

10.7.4. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék hulladékkezelési utasításában foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi. 

10.7.5. Közreműködik kórházhigiénét érintő építésügyi hatósági eljárásokban. 

10.8. Egészségügyi igazgatás 

10.8.1. Szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, valamint 
a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett. 

10.8.2. Gondoskodik az egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni hospice 
ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és 
újszülött - ellátási tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 
szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg szakellátás - ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat- és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és 
ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén) működési engedélyeinek kiadásáról, 
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módosításáról, visszavonásáról, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, szükség esetén intézkedés 
megtételéről. 

10.8.3. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését, valamint nyilvántartást 
vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk 
végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes 
tevékenységekről, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint 
az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző 
egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól. 

10.8.4. Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetésének vagy újbóli megkezdésének 
bejelentését tudomásul veszi. 

10.8.5. Dönt háziorvos választással kapcsolatos vitás ügyekben. 

10.8.6. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 
nyilvánít. 

10.8.7. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

10.8.8. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, a tevékenység 
gyakorlásának igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

10.8.9. Ápolási díj megállapítására irányuló eljárásban az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg állapotáról szóló igazolás felülvizsgálatára ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvost vagy 
szervet jelöl ki. 

10.8.10. Egészségügyi dolgozó alkalmasságával kapcsolatos feladatokat lát el. 

10.8.11. Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekkel, fogyatékossággal 
kapcsolatos feladatokat lát el. 

10.8.12. Betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás 
kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listájának tájékoztatás céljából honlapon 
történő közzétételéről gondoskodik. 

10.8.13. Szakvélemény felülvizsgálatára szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos felkérését 
kezdeményezi. 

10.8.14. A fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat 
(a továbbiakban: CSVSZ) működését bejelentés alapján hatósági nyilvántartásba veszi. 

10.8.15. Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 
kapcsolatban tett, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasszal 
kapcsolatban eljár azokban az esetekben, amelynél a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató 
részére működési engedély kiadására jogosult. 

10.9. Vezető védőnői tevékenység 

10.9.1. Közreműködik a területi és iskolavédőnők szakmai irányításában, támogatásában. 

10.9.2. Támogatja a védőnői szakterület feladatainak egységes, megfelelő színvonalon történő 
végzését. 

10.9.3. Szakvéleményt ad, különös tekintettel: 

a) védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére irányuló 
eljárásokra, 

b) a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására, 

c) a védőnői körzetek kialakítására, 
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d) ellátandó oktatási intézmények számára, típusára, 

e) az oktató védőnői körzetek kijelölésére, 

f) védőnői állásra pályázókra és pályázatokra, 

g) a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetekre, előterjesztésekre, 

h) megkeresésekre és mindazon kérdésekre, amelyek véleményezésére a szakmai felettese felkéri. 

10.9.4. Igazolja a területi védőnői szolgálat által ellátandó várandós anyák számát. 

10.9.5. Felkérésre részt vesz a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában. 

10.9.6. Felkérésre közreműködik a védőnői szakterületet érintő rendkívüli, népegészségügyi 
feladatok, projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, követésében, értékelésében, 
felügyeletében. 

10.9.7. Munkaértekezletet tart a védőnői feladatok egységes, megfelelő ellátása érdekében. 

10.9.8. Szakmai látogatást végez védőnői tevékenység támogatása, a problémák feltárása, kezelése 
érdekében. 

10.9.9. Együttműködik, szakmai megbeszélést, egyeztetést tart szükség szerint a védőnői szakterület 
kapcsolatrendszerének szereplőivel. 

10.9.10. Együttműködik a védőnői alap- és továbbképzést folytató intézményekkel, felkérésre 
közreműködik a védőnői tevékenység fejlesztésére irányuló képzések szervezésében, 
megvalósításában.  

10.9.11. Elemzi, bemutatja (visszajelzi) évente a védőnői ellátással és tevékenységgel 
kapcsolatos tapasztalatokat, eredményeket a rendelkezésre álló adatok, jelentések, vizsgálatok 
alapján. 

10.9.12. Javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez a védőnői tevékenység 
eredményességének elismerésére (kitüntetésekre) és javítására. 

10.9.13. Képviseli a védőnői szakmát és a vezető védőnői szakterületet. 

10.9.14. Szakmailag felügyeli/ellenőrzi a területi és iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. 

10.9.15. Közreműködik a védőnői szakterületet érintő hatósági ellenőrzésekben. 

10.9.16. Rendelkezik a feladatellátással kapcsolatos nyilvántartásokkal, adatokkal. 

10.9.17. Adatgyűjtést végez, éves munkatervet és jelentést készít. 

10.10. Családvédelmi szolgálat (CSVSZ) 

10.10.1. A” és „B” Családvédelmi tanácsadást végez (tájékoztatást ad súlyos válságban levő, a 
terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó várandósok/párok részére. 

10.10.2. Családtervezési tanácsadást végez. 

10.10.3. Ifjúsági tanácsadást tart. 

10.10.4. Szervezi az oktatási intézményen kívüli családtervezéssel kapcsolatos ismeretek 
terjesztését. 

10.10.5. Nyomon követi a terhesség megszakítás szándékának kimenetelét. Közreműködik a 
CSVSZ tevékenysége minőségének fejlesztésében. 

10.10.6. Rendszeresen részt vesz (havonta) a CSVSZ esetmegbeszélő csoportfoglalkozáson. 

10.11. Egészségfejlesztés 
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10.11.1. A felettes szerv szakmai iránymutatásával és segítségével végzi az 
egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálását, részt vesz a 
végrehajtásban. 

10.11.2. Részt vesz az egészséggel kapcsolatos lakossági kommunikációs programok 
kidolgozásában és végrehajtásában. 

10.11.3. Támogatja az iskolák, bentlakásos intézmények lakóit érintő egészségfejlesztési 
programjainak megalkotását és megvalósítását. 

10.11.4. Támogatja a helyi önkormányzatnak a helyi lakosság egészségmegőrzésével, 
egészségvédelmével kapcsolatos törekvéseit. 

10.11.5. Támogatja az egészségfejlesztésben, egészségmegőrzésben érdekelt civil 
szervezetek tevékenységét. 

10.11.6. Lehetőségeihez mérten felhívja a figyelmet az egészséggel kapcsolatos világnapok 
üzeneteire. 

10.11.7. Részt vesz a központilag előállított, egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztató 
anyagok lakossághoz juttatásában. 

10.11.8. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás 
megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat 
kezdeményez, illetve végez. 

 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

11. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

12. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

12.1. Kormánytisztviselő 

a) általános járási hatósági feladatok 

b) szociális feladatok 

c) oktatással kapcsolatos feladatok 

d) járási védelmi igazgatási feladatok 

e) titkársági, ügyviteli feladatok 

13. A Kormányablak Osztály 1. – 2. foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő: ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok 

14. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok 

15. A Népegészségügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő: népegészségügyi feladatok 

15.2. Munkavállaló: postázási, kézbesítési, egyéb működést támogató feladatok 

 

IV. Fejezet 
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Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
 

16. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal 
megvizsgálja abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának 
illetve módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem 
módosítja és nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus 
úton megküldi a keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó 
nyilatkozatával együtt a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

17. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző pontban 
megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 

V. Fejezet 

Működési rend 

18. Helyettesítés  

18.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

18.2. A népegészségügyi osztályvezető (kerületi tisztifőorvos) általános helyettese a tisztiorvos. 

19. Ügyfélfogadás 

 Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 12:30-16:30 
Kedd:  - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 

 

 Népegészségügyi Osztály* 
Hétfő: 13:00-16:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-11:30 

*a CSVSZ védőnők munka és ügyfélfogadási rendjét a Hivatalvezető eltérő módon határozza meg 

 Kormányablak Osztály 1 – 2.* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 

*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

20. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

http://www.kormanyablak.hu/
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A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

21. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

22. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1076.Budapest Garay utca 5. 

A hivatalvezető irodájának címe: 1076 Budapest Garay utca 5. 

E-mail(1): vezeto@07kh.bfkh.gov.hu 

E-mail(2): titkarsag@07kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyen is végzi 

1073 Budapest, Erzsébet Körút 6. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest VII. kerületére terjed 
ki, a Kormányablak Osztály országos illetékességgel rendelkezik. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Hivatalvezető  

Hivatalvezető-
helyettes  

Kormányablak  Gyámügyi 
Osztály 

Hatóság 
Osztály 

mailto:vezető@07kh.bfkh.gov.hu
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Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

5.9. Eljár a mindenkori hatályos jogszabályok által delegált feladatokban. 

6. Hatósági Osztály feladata 

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete, továbbá a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése. 

6.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 
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d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.13. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

6.14. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

6.15. Közlekedési igazgatási ügyekben végrehajtási eljárás kezdeményezése 

6.16. A mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványaival kapcsolatos feladatok ellátása.  

6.17. A magyar állampolgárságról szóló törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján az állampolgársággal kapcsolatos kérelmek átvétele, állampolgársági 
ügyekben eljáró hatósághoz történő továbbítása. 

6.18. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
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feladatok ellátása. 

6.19. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal 
feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít 
vagy kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

8. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 
 Az 5. alpont szerintiek. 

10. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 
 A 6. alpont szerintiek. 

11. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 
 A 7. alpont szerintiek. 

IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

12. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 
13. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

V. Fejezet  

          Működési rend 

14. Helyettesítés  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. A vezető távollétében a vezetői jogkör 
gyakorlója a mindenkori delegált személy. 
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15. Ügyfélfogadás  

 Kormányablak Osztály* 

Hétfő: 08:00-18:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 11:00-19:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-14:00 

*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 Hatósági Osztály 

Hétfő: 13:30-16:30 

Kedd: - 

Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:30 

Csütörtök: - 

Péntek: 08:00-12:00 

 

 Gyámügyi Osztály 

Hétfő: 13:30-16:00 

Kedd: - 

Szerda: 08:00-12:00 

Csütörtök: - 

Péntek: 08:00-12:00 

16. Külső, belső kapcsolattartás rendje  

http://www.kormanyablak.hu/
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16.1. A hivatalvezető kivételével a Hivatal más vezetője a vezetése alá nem tartozó szervezeti 
egység munkatársa részére - a halaszthatatlan eseteket kivéve - utasítást nem adhat. 

17. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

18. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

 

1. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1428 Budapest, Pf.: 41. 

A hivatalvezető irodájának címe: 1082 Budapest, Baross u. 76.. 

E-mail: titkarsag@08kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

1082 Budapest, Barons u. 76. 

1082 Budapest, Baross utca 59. 

1087 Budapest, Kerepesi út 2-6. 

1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. 

3. Illetékesség 

3.1. A hivatal illetékessége Budapest Főváros VIII. kerületére terjed ki. 

3.1.1. A Foglalkoztatási Osztály illetékessége Budapest Főváros V-VII-VIII. kerületére terjed ki. 

3.1.2. A Kormányablak Osztály 1-2. országos illetékességgel rendelkezik. 

4. A  Hivatal szervezeti felépítése 
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II.Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Kormányablak Osztály 1-2. feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, 
az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

5.3. Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra 
meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.4. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.5. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.6. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.7. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.8. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról 
és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

5.9. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

6. Hatósági Osztály feladata 

6.1.  Általános hatósági feladatok 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.2.1. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői 
tevékenység tekintetében. 

6.2.2. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

6.2.3.  A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
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rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést, 
továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő beíratást, 
engedélyezi az óvodakötelezettség teljesítése alóli mentesítést. 

b) ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat, 

6.2.4. A menedékjogról szóló törvényben és külön jogszabályban meghatározott, a kerületi hivatal 
hatáskörébe tartozó feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet a támogatásra jogosult menekült, 
oltalmazott, elletve menedékes személyről. 

6.3. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.3.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, ápolási díjjal 

c) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.3.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.3.3. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, a közgyógyellátásról és az aktív korúak 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) ellátásáról 
szóló országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok. 

6.4. Útügyi igazgatási hatáskörben a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb jogszabályokban 
meghatározott feladatok ellátása 

6.5. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, valamint a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben a víziközmű-rendszerbe történő 
bekötéssel, illetve vízi-társulat hiányában a költségek kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.6. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása közreműködő hatóságként. 

6.7. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak szerint 
környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges 
engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.8. Egyszerűsített hatósági ellenőrzési eljárások lefolytatása. 

6.9. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló kormányrendeletében meghatározott feladatok, a reklámok közzétételére, a 
reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok ellenőrzése és 
az ahhoz kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása. 
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7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és hatáskörébe 
tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy kezdeményez a 
kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

8. Foglalkoztatási Osztály feladata 

8.1. Foglalkoztatási Osztály ellátja 

8.1.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az álláskeresési 
járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával és folyósításával 
kapcsolatos feladatokat. 

8.1.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő feladatokat. 

8.1.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és megvalósításában. 

8.1.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások megállapításával és 
kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatokat. 

8.1.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

8.1.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-
számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-
számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott 
természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatokat. 

8.1.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatokat. 

8.1.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon 
keresztül meghatározott feladatokat. 

8.1.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

8.1.10. Közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

8.1.11. Rendbírsággal kapcsolatos feladatokat. 

8.1.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

8.1.13. Az alábbi szolgáltatási feladatokat: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
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f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

8.1.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok megvalósítását, az ezzel 
kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat, 

d) .a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek 
végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

9. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes és osztályvezetők feladatai 

9.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

10. A Kormányablak Osztály 1-2. foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő: ügyfélszolgálati és ügyviteli feladatok 

11. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

11.1. Kormánytisztviselő: hatósági és ügyviteli feladatok 

12. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

12.1. Kormánytisztviselő: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási és ügyviteli feladatok 

13. A Foglalkoztatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatok 

13.2. Munkavállaló: ügyviteli feladatok. 

IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

14. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve módosításának 
van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és nem vonja vissza, a 
keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a keresetlevelet az ügy 
irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a Kormányhivatal szakmailag 
illetékes főosztályához. 
15. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző pontban 
megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó nyilatkozatával 
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együtt. 

V. Fejezet 

Működési rend 

16. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

 

17. Ügyfélfogadás 

 Kormányablak Osztály 1 – 2. 

Hétfő: 08:00-18:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 11:00-19:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-14:00 

 

 Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály 

Hétfő: 13:00-16:30 

Kedd: - 

Szerda: 08:15-12:00 

Csütörtök: - 

Péntek: 08:15-13:00 

 

 Foglalkoztatási Osztály 

Hétfő: 08:30-15:00 

Kedd: 08:30-15:00 

Szerda: 08:30-15:00 

Csütörtök: Nincs, kivéve a közérdekű munka kapcsán jelentkezők és a munkáltatók 

Péntek: 08:30-12:00 
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18. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

18.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

18.2. Az osztályvezetők kötelesek a kiemelt ügyekről a hivatalvezetőnek minden esetben az irat egy 
példányának megküldésével vagy rövid tájékoztató levéllel tájékoztatást adni. Kiemelt ügynek minősül az 
az ügy, amely eltér a szervezeti egység feladatkörébe tartozó szokásos, rendszeres feladattól (tárgyában, 
értékében, aktualitásában, média nyilvánosságra tekintettel, egyéb esetben). 

19. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

20. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  



Budapest, 2020. oT.%d- 

Budapest, 2020. 0 7.28. 

Budapest Fdvaros Kormanyhivatala ugyrendjerol szo16 
7 .dd. ,12020. (OI,.'54) utasitas 41. szAmu melleklete 

Budapest F6varos Kormanyhivatala 

IX. Keriileti Hivatala 

ijgyrendje 

IX. Keruleti Hivatala 
hivatalvezetb-helyettes 
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1476 Budapest, Pf.: 401. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 
E-mail: titkarsag@09kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyein is végzi 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
1092 Budapest, Ráday utca 42-44. 
1096 Budapest, Haller utca 6. 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest IX. kerületére, 

a fővárosi hajléktalan személyek aktív korúak ellátása megállapításával és kifizetésével kapcsolatos 
ügyekben a főváros egész területére, illetve a hajléktalan személyek időskorúak járadéka ellátásának 
megállapítása és utalványozása ügyeiben Budapest IX. kerületére terjed ki. 

A kormányablak hatáskörébe tartozó ügyekben a Hivatal illetékessége országos, hivatalból indult 
eljárás esetén a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatt működő kormányablak az illetékes a 
kerületi hivatal illetékességi területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
ügyfél tekintetében. Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vonatkozásában az illetékesség 
Budapest Főváros IX. kerületére terjed ki. 

Foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási Osztály illetékessége kiterjed Budapest Főváros IX., XI., 
XII. és XXII. kerületére, a Foglakoztatási és Ellátási Osztály a hajléktalan álláskeresők ügyeiben a 
főváros egészére kiterjedően ellátja a speciális célcsoportba tartozó feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a munkaügyi központ hatáskörébe. 
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4. A Hivatal szervezeti felépítése  

 

 
 

II. Fejezet 
A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes 

Kormányablak Osztály 

Hatósági Osztály 1.  

Hatósági Osztály 2.  

Gyámügyi Osztály  

Foglalkoztatási Osztály 

Foglalkoztatási és Ellátási Osztály 
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Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

6. Hatósági Osztály 1. feladata  

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

6.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   
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kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.11. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

6.12. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.13. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.14. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

6.15. Leltárfelelősi feladatok ellátása, hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése. 

6.16. Bélyegző-nyilvántartás vezetése. 

6.17. A kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés (ingatlan és 
ingóság meghibásodásának jelentése; eszköz-, irodaszer-, gépjárműigénylés stb.). 

6.18. Humánpolitikai feladatokban való közreműködés 

6.19. Személyügyekkel kapcsolatos, nyilvántartások (szabadság, távolmaradás, telefonkönyv, 
arckép nélküli bérletek, stb.) vezetése, adatszolgáltatások teljesítése. 

6.20. Közreműködés a kormányhivatali képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. 

7. Hatósági Osztály 2. feladata  
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7.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

7.1.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.1.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.1.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

8. Gyámügyi Osztály feladata 

8.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

8.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

8.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

9. Foglalkoztatási Osztály feladatai 

9.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az álláskeresési 
járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával és folyósításával 
kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő feladatokat lát 
el. 

9.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és 
megvalósításában; 

9.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások megállapításával és 
kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

9.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-
számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-
számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 

9.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 41. számú melléklete 

 
 

7 
 

keresztül meghatározott feladatok megvalósítása. 

9.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása; 

9.10. A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.11. A rendbírsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

9.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

9.13. Az alábbi szolgáltatási feladatok ellátása körében: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

9.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat, illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat lát el, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok megvalósítását, az 
ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat látja el, 

d) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat látja el. 

10. Foglalkoztatási és Ellátási Osztály feladata 

10.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával és 
folyósításával kapcsolatos feladatokat. 

10.2. Elvégzi a szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő 
feladatokat. 

10.3. Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, továbbá 
közreműködik a központi programok előkészítésében és megvalósításában. 

10.4. Ellátja a kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 
megállapításával és kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatokat. 

10.5. Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a 
követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

10.6. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a 
TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatokat. 
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10.7. Ellátja a kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

10.8. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási 
Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat. 

10.9. Ellátja a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

10.10. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

10.11. Ellátja a rendbírsággal kapcsolatos feladatokat. 

10.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

10.13. Szolgáltatási feladatai keretében: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez, 

10.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok 

a) Ellátja, illetve elősegíti az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási 
és tanácsadási feladatokat. 

b) Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. 

c) Közreműködik az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok megvalósításában, ellátja az 
ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat. 

d) Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

III. Fejezet 
A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

11. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

12. A IX. Kerületi Hivatal foglalkoztatottjainak feladatai 

12.1. Hatósági Osztály 1., Hatósági Osztály 2., Kormányablak Osztály, Gyámügyi Osztály 

12.2. Kormánytisztviselő: ügyfélszolgálati, hatósági, ügyviteli feladatokFoglalkoztatási Osztály, 
Foglalkoztatási és Ellátási Osztály 

12.3. Kormánytisztviselő: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatok 

IV. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
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13. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

14. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző pontban 
megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

V. Fejezet 
Működési rend 

15. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

16. Ügyfélfogadás  

 Kormányablak Osztály (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) 
 Front Office* Back Office 
Hétfő: 08:00-18:00 08:00-16:00 
Kedd: 08:00-16:00 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 08:00-16:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 
 Gyámügyi Osztály és Hatósági Osztály 1. 
Hétfő: 13:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 
 
 Hatósági Osztály 2. 
Hétfő: 08:00-13:00 
Kedd: 08:00-13:00 
Szerda: 08:00-13:00 
Csütörtök: 08:00-13:00 
Péntek: - 
 
 Foglalkoztatási Osztály és Foglalkoztatási és Ellátási Osztály 
Hétfő: 08:30-15:00 
Kedd: 08:30-15:00 
Szerda: 08:30-15:00 
Csütörtök:  A közérdekű munkával kapcsolatos ügyintézés miatt jelentkezők, továbbá 

a munkáltatók fogadását a csütörtöki ügyfélmentes napon is biztosítani 
szükséges. 

http://www.kormanyablak.hu/
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Péntek: 08:30-13:00 

17. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

18. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

19. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  



Budapest, 2 0 2 0 . m 8 3 .  

Budapest, 2020. H.29 

Budapest Fovaros Kor anyhivatala ugyrendjerol szolo 
34. ,2020. (~\\-.gutasitds 42. szamri rnellkklete 

Budapest F6varos Kormanyhivatala 

X. Keriileti Hivatala 

ijgyrendje 

Budapest Fovaros Kormanyhi 
X. keruleti Hivatala 

hivatalvezeto 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

 
Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55., 1475 Budapest, Pf.: 90. 
 
 
A hivatalvezető irodájának címe: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. 
E-mail: (1) titkarsag@10kh.bfkh.gov.hu 
E-mail: (2) Hatósági Osztály : hatosag@10kh.bfkh.gov.hu 
E-mail: (3) Népegészségügyi Osztály: nepegeszsegugy10@10kh.bfkh.gov.hu 
E-mail: (4) Kormányablak Osztály: kormanyablak @10kh.bfkh.gov.hu 
E-mail: (5) Gyámügyi Osztály: gyamugy@10kh.bfkh.gov.hu 
E-mail: (6) Foglalkoztatási Osztály: foglalkoztatas@10kh.bfkh.gov.hu 
 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyeken is végzi:  

1105 Budapest, Havas Ignác utca 1.(Kormányablak Osztály) 
1107 Budapest, Fokos utca 5-7.( Népegészségügyi Osztály) 
 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest X. kerületére terjed ki, 
a népegészségügyi feladatok körében Budapest Főváros X., XVII., és XVIII. kerületére,, a 
foglalkoztatási feladatok tekintetében a X., XVI., XVII. kerületekre, terjed ki.  

 

4. A Hivatal szervezeti felépítése  

 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes Kormányablak Osztály 

Hatósági Osztály  

Gyámügyi Osztály 

Népegészségügyi Osztály 

Foglalkoztatási Osztály 

mailto:titkarsag@10kh.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

 

5. Hatósági Osztály feladata  

5.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

5.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

5.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

5.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

5.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

5.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

5.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

5.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

5.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

5.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 
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5.10. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

5.11. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

5.12. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

5.12.1. Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében közreműködik a HVB működésével, 
szervezésével kapcsolatos feladatok előkészítésében.  

5.12.2. Végzi a HVB, továbbá a HVB elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, 
szervezését, a döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját. 

5.13. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

5.14. Ellátja a Hivatal kerületi szinten intézendő humánpolitikai részfeladatait. 

5.15. Gondoskodik a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetéséről, statisztikák elkészítéséről; 
Kezeli, illetve használja a feladatai elvégzéséhez szükséges szakrendszereket. 

5.16.  

5.17. Végrehajtja az éves ellenőrzési program által meghatározott feladatokat. A kerület 
hatáskörébe tartozó témavizsgálatokban az ágazatilag illetékes szakmai szervezeti egységgel 
közösen lefolytatja az ellenőrzéseket. 

6. Gyámügyi Osztály feladata  

6.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

6.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

6.3.  Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén 

7. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

7.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
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meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

7.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

7.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

7.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

7.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

7.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

7.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

7.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

8. Népegészségügyi Osztály általános feladata 

8.1. Jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja 

8.1.1. A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy, gyermek- és ifjúság-egészségügy, illetőleg kémiai biztonság), a 
járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), 
feladatokat: 

8.1.2.  a hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és 
felügyeletét; 

8.1.3. az egészségügyi ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai felügyelet). 

8.1.4. Biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

8.2. A feladatok nem szakterületi tevékenység szerint csoportosítása 

8.2.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése.  

8.2.2. Engedélyező határozatok kiadása. 

8.2.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység, szakkérdések 
vizsgálata 

8.2.4. Szakvélemények készítése. 

8.2.5. Egyéb eljárási tevékenység:  

a) a hatósági tevékenységgel összefüggésben szükséges intézkedések megtétele: idézés; átirat, 
végzés, határozat, szankcionálás (kémiai terhelési, egészségvédelmi, egészségügyi igazgatási, 
egészségügyi, eljárási bírság kiszabása és eljárási költség megállapítása), 
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b) kintlévőségek, kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a 
behajtásról, 

c) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés, szükséges 
intézkedések kezdeményezése és megtétele, 

d) hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása, 

e) tanácsadás, tájékoztatás, 

f) ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattárazás), 

g) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy figyelmeztetésben részesítése, 

h) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fegyelmi 
eljárás lefolytatásának kezdeményezése, 

i) bűncselekmény észlelése esetén feljelentés megtétele az illetékes szervnél, 

j) kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók készítése a megadott szempontok szerint, a 
határidők betartásával, 

k) folyamatos kapcsolattartás önkormányzatokkal, társhatóságokkal, egyéb intézményekkel. 

l) tevékenységét érintő jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérései, részvétel a 
szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében, 
közvetítésében, megvalósításában, 

m) az egységnyilvántartó rendszerek folyamatos aktualizálása, új adatok felviteléről, változások 
követéséről és azok rögzítéséről gondoskodás, 

n) ad hoc ellenőrzésekben társhatóság, felettes szerv megkeresésére indokolt esetben részvétel, 

o) munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részvétel, 

p) megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai vélemény adás. 

8.2.6. Mintavételezést végez, laboratóriumi vizsgálatokat, a minták eredményének értékelését 
követően, szükség esetén hatósági intézkedést foganatosít.  

8.2.7. Különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, 
megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terror veszélyhelyzet), egészségügyi válsághelyzet, 
katasztrófa, esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 

8.2.8. Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a 
felettes szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

8.2.9. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról gondoskodik. 

9. Egyes szakterületek által ellátott feladatok 

9.1. Település- és környezet-egészségügy 

9.1.1. A szakterület víz-, levegő-, talajhigiénés és szépségápolási higiénés, szabadidős és 
szálláshely szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, illetve lakossági 
bejelentések kapcsán folytatja a jogszabályokban meghatározott tevékenységeket. 

9.1.2. Végzi a vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 
gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés ellenőrzését. 

9.1.3. Medencés közfürdők alapadatainak, illetve mintavételi helyeinek rögzítését, karbantartását 
ellátja a HUMVI szakrendszerben. 

9.1.4. Elvégzi a szezonális medencés fürdők működésének ellenőrzését. 

9.1.5. Egyedi vízellátó rendszerek vízminőség vizsgálatára vonatkozó programot, illetve a 
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vízbiztonsági tervek jóváhagyási eljárásait lefolytatja. 

9.1.6. A felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet szerinti határértékek megállapításához 
kötött eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. 

9.1.7. Elvi vízjogi, vízjogi létesítési, vízjogi üzemeltetési, vízjogi fennmaradási engedélyezési és 
vízjogi megszüntetési eljárásban szakhatóságként. részt vesz. 

9.1.8. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-fertőzési 
kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő 
létesítményeket ellenőrzi és szükség szerint intézkedik. 

9.1.9. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárásokban szakhatóságként 
részt. 

9.1.10. Zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálatát végzi. 

9.1.11. A zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés 
közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 
tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása. 

9.1.12. Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, az elhelyezésére 
igénybe vehető szennyvíztisztító telep, a települési hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása engedélyezése, hulladékkezelő létesítményének engedélyezése iránti eljárásában 
szakkérdésben szakhatóságként vesz rész. 

9.1.13. A települési hulladékkezelő telepek, továbbá a hulladékbegyűjtő helyek hulladékégető- és 
lerakó telepek évente történő ellenőrzését és a szükséges intézkedések megtételét végzi. 

9.1.14. A tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, valamint a 
szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a (D) 
kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás elégtelensége esetén 
annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási záródokumentáció 
elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés befejezéséről szóló 
döntése meghozatala iránti eljárásában szakhatóságként vesz részt. 

9.1.15. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás engedélyezése. 

9.1.16. Holttest külföldre történő szállítását engedélyezi. 

9.1.17. Sír vagy sírbolt felnyitást (sírnyitás), valamint fertőző betegségben elhunyt sírhelyére történő 
rátemetést engedélyez. 

9.1.18. Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán túl, illetve folyamatos hűtés esetén, 15 
napon túl történő koporsós temetést engedélyez. 

9.1.19. Állatkert, állatotthon létesítésének és működésének engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

9.1.20. Polgári repülőtér elvi létesítésének, használatbavételének engedélyezésére, valamint az 
általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló 
eljárásban szakhatóságként vesz részt. 

9.1.21. Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, tetováló szalonok, masszázs, 
fogyasztó szalonok, fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális létesítmények, kereskedelmi 
szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, hajléktalan és szociális szállók, Kereskedelmi és 
közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények (kivéve 
élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók ellenőrzését végzi. 

9.1.22. Szakmai véleményt készít: nem építési engedély köteles belső átalakítások; nem 
engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása; lakásvizsgálat; 
vízmintavételi ütemtervek ügyében. 
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9.1.23. Közegészségügyi előírások betartását ellenőrzi a büntetés végrehajtási intézetek 
fogvatartottak elhelyezésére szolgáló egységeiben. 

9.1.24. Hozzájárul a töltő-ürítő rendszerű medencék esetén a fertőtlenítőszer adagolásához. 

9.2. Kémiai biztonság 

9.2.1. Felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzőket. 

9.2.2. Veszélyes anyag/keverék harmadik országba történő kivitelének, ill. behozatalának 
ellenőrzését végzi.  

9.2.3. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez. 

9.2.4. Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó korlátozások, ill. rákkeltő anyagokra vonatkozó előírások ellenőrzését 
végzi. 

9.2.5. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, veszélyes 
vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon követését, 
nyilvántartás vezetését végzi. 

9.2.6. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (REACH) foglaltakat ellenőrzi. 

9.2.7. A REACH rendelet alapján előregisztrált/regisztrált anyagot/árucikket gyártókat/importálókat 
kiemelten figyelemmel kíséri. 

9.2.8. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK (CLP) rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi. 

9.2.9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003 (VII.7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat. 

9.2.10. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet vállal a 
riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

9.2.11. A bejelentett egészségügyi kártevőirtó tevékenységről, az engedéllyel rendelkező személyről, 
vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

9.2.12. I. forgalmi kategóriájú irtószerrel végzett tevékenységet engedélyezi, ellenőrzi 38/2003. (VII. 
7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. 

9.2.13. A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

9.2.14. Végzi a humán mérgezési esetek bejelentésének vizsgálatát I. fokon. 

9.3. Élelmezés-egészségügy 

9.3.1. Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, azok 
okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

9.3.2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatósági ellenőrzését végzi. 

9.3.3. Az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését végzi. 

9.3.4. Vizsgálja a tápanyag összetételt és az egészségre vonatkozó állításokat az 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, engedélyezett állításokat a 432/2012/EU bizottsági rendelet 
alapján. 

9.3.5. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a közétkeztetés - ezen 
belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 
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keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, 
étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a nevelési-oktatási 
intézményekben eladásra szánt élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének megfelelősége tekintetében. 

9.3.6. Ellátja a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásának ellenőrzését, felfüggesztését, korlátozását. 

9.3.7. Ellátja a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek 
és bébiételek ellenőrzését. 

9.3.8. Anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket ellenőriz.  

9.3.9. Speciális gyógyászati célra szánt tápszereket ellenőriz.  

9.3.10. Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra 
szánt élelmiszereket vizsgál. 

9.3.11. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló 
rendelet követelményei betartásának ellenőrzését végzi. 

9.3.12. A kozmetikai termékek hatósági ellenőrzéséről, mintavételezésről, egészségügyi kockázatot 
jelentő kozmetikumokkal kapcsolatos, intézkedések megtételéről gondoskodik. 

9.3.13. Feladata a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás 
kiadása. 

9.3.14. Vásári, piaci, vásárcsarnoki, bevásárlóközponti árusítást ellenőrzi. 

9.3.15. Kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárásában táplálkozás-egészségügyi, dietetikai 
szempontból szakhatóságként közreműködik. 

9.3.16. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységét élelmezés és táplálkozás-egészségügyi 
szempontból ellenőrzi. 

9.3.17. Feladata a vitaminok, ásvány anyagok és bizonyos egyéb anyagokról szóló jogszabály szerinti 
nem megfelelőségével kapcsolatos bejelentések fogadása. 

9.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy 

9.4.1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, 
különleges gyermekotthon, utógondozó) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
népegészségügyi szakkérdésben történő közreműködés. 

9.4.2. A napközis, kereskedelmi és magánszálláshelyes, valamint a nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshelyen üzemeltetett táborokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 
(táborbejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele, igazolás kiadása, működés közben ellenőrzés). 

9.4.3. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház közegészségügyi követelményeinek 
ellenőrzése minden évben március 31-ig. 

9.4.4. Rendszeres közegészségügyi ellenőrzés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, oktatatási-nevelési 
intézményekben, gyermeküdülőkben, táborokban. 

9.4.5. Közreműködés építésügyi hatósági eljárásokban szakhatóságként. 

9.4.6. A büntetés-végrehajtás szervei által fenntartott nevelési oktatási intézményekben - a büntetés 
végrehajtás Egészségügyi Főosztályával közösen ellátja az I. fokú hatósági feladatokat. 

9.4.7. Ellátja a vándortáborokkal kapcsolatos, jogszabály által meghatározott hatósági feladatokat 
(bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások folyamatos kiadása a táborszervezők részére). 

9.5. Járványügyi tevékenység 
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9.5.1. Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet: 

a) az elektronikusan érkező fertőzőbeteg be-és kijelentéseket figyelemmel kíséri, kivizsgálja, a 
kivizsgálás eredményeit a nyilvántartórendszerben (OSZIR) rögzíti, 

b) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 

c) vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, 

d) fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 
járványügyi vizsgálat végzése, járványügyi elkülönítés elrendelése, járványügyi megfigyelés és zárlat 
elrendelése, járványügyi ellenőrzés elrendelése, minősítése, és megszüntetése, járványveszély vagy 
járvány esetén gyermek-, egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános 
iskolák, bentlakásos gyermekintézmények) működésének korlátozása, 

9.5.2. TBC-s eset előfordulása esetén az illetékes Tüdőgondozó Intézet Vezetőjének 
kezdeményezésére szűrővizsgálat elrendelése. 

9.5.3. Az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulásának, továbbá 
bármilyen fertőző betegség (amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál 
lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő) kivizsgálása. 

9.5.4. Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeinek betartását, az 
infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén 
intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

9.5.5. Védőoltásokkal kapcsolatosan 

a) illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai tevékenységeket, 

b) védőoltásokkal kapcsolatos fokozott reakciók, szövődmények bejelentésének továbbítása, 

c) megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében kötelező védőoltás elrendelése egy 
település lakossága körében az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott kockázatértékelés 
alapján, 

d) védőoltással kapcsolatos jelentések rögzítése az OSZIR-ban, 

e) ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási 
dokumentációját, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

f) védőoltási kötelezettség teljesítésének elrendelése. 

9.5.6. Menekült személyek járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatainak elrendelése. 

9.6. DDD szakterület feladatai 

9.6.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét. 

9.6.2. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és jelentést 
küld negyedévente a felettes szervnek. 

9.6.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben 

9.6.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 
fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat. 

9.6.5. Amennyiben a fenntartó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, kötelezi az 
egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

9.7. Kórházhigéniés tevékenység 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 42. számú melléklete 

 

11 
 

9.7.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén működő mindazon egészségügyi 
szolgáltatókat, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály 
számára előír. 

9.7.2. Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok vizsgálatának és műszaki felülvizsgálatának 
meglétét ellenőrzi az alapellátásban, illetve a járóbeteg ellátás területén. 

9.7.3. Egészségügyi szolgáltatókat ellenőrzi az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
éles vagy hegyes eszközök használatából eredő kockázatokkal kapcsolatosan. 

9.7.4. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék hulladékkezelési utasításában foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi. 

9.7.5. Közreműködik kórházhigiénét érintő építésügyi hatósági eljárásokban. 

9.8. Egészségügyi igazgatás 

9.8.1. Szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, valamint 
a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett. 

9.8.2. Gondoskodik az egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni hospice 
ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és 
újszülött - ellátási tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 
szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg szakellátás - ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat- és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és 
ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén) működési engedélyeinek kiadásáról, 
módosításáról, visszavonásáról, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, szükség esetén intézkedés 
megtételéről. 

9.8.3. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését, valamint nyilvántartást 
vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk 
végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes 
tevékenységekről, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint 
az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző 
egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól. 

9.8.4. Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetésének vagy újbóli megkezdésének 
bejelentését tudomásul veszi. 

9.8.5. Dönt háziorvos választással kapcsolatos vitás ügyekben. 

9.8.6. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 
nyilvánít. 

9.8.7. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

9.8.8. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, a tevékenység 
gyakorlásának igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

9.8.9. Ápolási díj megállapítására irányuló eljárásban az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg állapotáról szóló igazolás felülvizsgálatára ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvost vagy 
szervet jelöl ki. 

9.8.10. Egészségügyi dolgozó alkalmasságával kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.8.11. Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekkel, fogyatékossággal kapcsolatos 
feladatokat lát el. 

9.8.11.1. Betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás 
kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listájának tájékoztatás céljából honlapon 
történő közzétételéről gondoskodik. 
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9.8.11.2. Szakvélemény felülvizsgálatára szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos felkérését 
kezdeményezi. 

9.8.12. A fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat (a 
továbbiakban: CSVSZ) működését bejelentés alapján hatósági nyilvántartásba veszi. 

9.8.13. Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 
kapcsolatban tett, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasszal 
kapcsolatban eljár azokban az esetekben, amelynél a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató 
részére működési engedély kiadására jogosult. 

9.9. Vezető védőnői tevékenység 

9.9.1. Közreműködik a területi és iskolavédőnők szakmai irányításában, támogatásában. 

9.9.1.1. Támogatja a védőnői szakterület feladatainak egységes, megfelelő színvonalon történő 
végzését. 

9.9.1.2. Szakvéleményt ad, különös tekintettel: 

a) védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére irányuló 
eljárásokra, 

b) a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására, 

c) a védőnői körzetek kialakítására, 

d) ellátandó oktatási intézmények számára, típusára, 

e) az oktató védőnői körzetek kijelölésére, 

f) védőnői állásra pályázókra és pályázatokra, 

g) a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetekre, előterjesztésekre, 

h) megkeresésekre és mindazon kérdésekre, amelyek véleményezésére a szakmai felettese felkéri. 

9.9.1.3. Igazolja a területi védőnői szolgálat által ellátandó várandós anyák számát. 

9.9.1.4. Felkérésre részt vesz a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában. 

9.9.1.5. Felkérésre közreműködik a védőnői szakterületet érintő rendkívüli, népegészségügyi 
feladatok, projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, követésében, értékelésében, 
felügyeletében. 

9.9.1.6. Munkaértekezletet tart a védőnői feladatok egységes, megfelelő ellátása érdekében. 

9.9.1.7. Szakmai látogatást végez védőnői tevékenység támogatása, a problémák feltárása, kezelése 
érdekében. 

9.9.1.8. Együttműködik, szakmai megbeszélést, egyeztetést tart szükség szerint a védőnői szakterület 
kapcsolatrendszerének szereplőivel. 

9.9.1.9. Együttműködik a védőnői alap- és továbbképzést folytató intézményekkel, felkérésre 
közreműködik a védőnői tevékenység fejlesztésére irányuló képzések szervezésében, 
megvalósításában.  

9.9.1.10. Elemzi, bemutatja (visszajelzi) évente a védőnői ellátással és tevékenységgel 
kapcsolatos tapasztalatokat, eredményeket a rendelkezésre álló adatok, jelentések, vizsgálatok 
alapján. 

9.9.1.11. Javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez a védőnői tevékenység 
eredményességének elismerésére (kitüntetésekre) és javítására. 

9.9.1.12. Képviseli a védőnői szakmát és a vezető védőnői szakterületet. 
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9.9.2. Szakmailag felügyeli/ellenőrzi a területi és iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. 

9.9.3. Közreműködik a védőnői szakterületet érintő hatósági ellenőrzésekben. 

9.9.4. Rendelkezik a feladatellátással kapcsolatos nyilvántartásokkal, adatokkal. 

9.9.5. Adatgyűjtést végez, éves munkatervet és jelentést készít. 

9.10. Családvédelmi szolgálat (CSVSZ) 

9.10.1. A” és „B” Családvédelmi tanácsadást végez (tájékoztatást ad súlyos válságban levő, a 
terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó várandósok/párok részére. 

9.10.2. Családtervezési tanácsadást végez. 

9.10.3. Ifjúsági tanácsadást tart. 

9.10.4. Szervezi az oktatási intézményen kívüli családtervezéssel kapcsolatos ismeretek terjesztését. 

9.10.5. Nyomon követi a terhesség megszakítás szándékának kimenetelét. Közreműködik a CSVSZ 
tevékenysége minőségének fejlesztésében. 

9.10.6. Rendszeresen részt vesz (havonta) a CSVSZ esetmegbeszélő csoportfoglalkozáson. 

9.11. Egészségfejlesztés 

9.11.1. A felettes szerv szakmai iránymutatásával és segítségével végzi az egészségvédelemmel, 
egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálását, részt vesz a végrehajtásban. 

9.11.2. Részt vesz az egészséggel kapcsolatos lakossági kommunikációs programok kidolgozásában 
és végrehajtásában. 

9.11.3. Támogatja az iskolák, bentlakásos intézmények lakóit érintő egészségfejlesztési 
programjainak megalkotását és megvalósítását. 

9.11.4. Támogatja a helyi önkormányzatnak a helyi lakosság egészségmegőrzésével, 
egészségvédelmével kapcsolatos törekvéseit. 

9.11.5. Támogatja az egészségfejlesztésben, egészségmegőrzésben érdekelt civil szervezetek 
tevékenységét. 

9.11.6. Lehetőségeihez mérten felhívja a figyelmet az egészséggel kapcsolatos világnapok 
üzeneteire. 

9.11.7. Részt vesz a központilag előállított, egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok 
lakossághoz juttatásában. 

9.11.8. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelőzése 
érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez, illetve 
végez. 

10. Foglalkoztatási Osztály feladata  

10.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával és 
folyósításával kapcsolatos feladatokat lát el. 

10.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő feladatokat 
lát el. 

10.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és 
megvalósításában; 

10.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások megállapításával 
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és kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

10.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

10.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-
számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-
számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

10.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 

10.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon 
keresztül meghatározott feladatok megvalósítása. 

10.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása; 

10.10. A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

10.11. A rendbírsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

10.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

10.13. Az alábbi szolgáltatási feladatok ellátása körében: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

10.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat, illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat lát el, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok megvalósítását, az 
ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat látja el, 

d) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat látja el. 

 
III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

11. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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12. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

12.1. Kormánytisztviselő: 

a) hatósági feladatok 

b) szociális feladatok 

c) titkársági feladatok 

d) jogi és igazgatási feladatok 

             e) ügyviteli feladatok 

13. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

13.1. Kormánytisztviselő: 

a) ügyfélszolgálati feladatok 

b) hatósági feladatok 

14. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

14.1. Kormánytisztviselő: 

  a) gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok 

        b) szociális feladatok 

        c) titkársági feladatok 

15. A Foglalkoztatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai: 

15.1. Kormánytisztviselő: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatok 

16. Népegészségügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai:  

16.1. Kormánytisztviselő: 

a) titkársági feladatok 

b) járási tisztiorvosi (hatósági) feladatok 

c) közegészségügyi-járványügyi (hatósági) feladatok 

d) kerületi vezető védőnői (hatósági) feladatok 

e) családvédelmi védőnői (hatósági) feladatok 

f) egészségfejlesztési feladatok 

 
IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
 

17. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 
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18. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 
V. Fejezet 

Működési rend 

19. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

20. Ügyfélfogadás  

 Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 13:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-11:30 
 
 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 
 
 Népegészségügyi Osztály 
Hétfő: 08:00-12:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:30 

Rendkívüli események (pl. fertőző megbetegedések esetén, hamvasztási, sírnyitás 
engedélyezésekor) soron kívül, ügyfélfogadási időn kívül is történik ügyfélfogadás. A fentieken túl a 
kerületi tisztifőorvos, az ügyintézők egyénileg meghatározott napokon, előre egyeztetett időpontban 
személyes ügyfélfogadást is tartanak. 

 Családvédelmi Szolgálat (X. kerületi székhelyen) 
Hétfő: Bejelentkezés kizárólag a 297-30-55-ös telefonszámon hétfőtől-péntekig 08:00-

09:00 óra között. 
 
 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 
 
 Foglalkoztatási Osztály 
Hétfő: 08:30-15:00 
Kedd: 08:30-15:00 

http://www.kormanyablak.hu/
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Szerda: 08:30-15:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:30-12:00 

21. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

22. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

23. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

 

 



Budapest, 2 0 2 0 . m .  34. 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyrendjeriil szolo 
(?d. 12020. e!! 133 utasitas 43. szhrnli melleklete 

Budapest F6varos Kormanyhivatala 

XI. Keruleti Hivatala 

ljgyrendje 

Budapest, 2020. 

XI. Keruleti Hivatala 
Hivatalvezetd 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 43. számú melléklete 

2 
 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
E-mail: vezeto@11kh.bfkh.gov.hu 

Hivatali feladatait az alábbi telephelyein is végzi:  
1111 Budapest, Budafoki út 59. 

2. Illetékesség 

2.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztályának valamint 
Gyámügyi Osztályának illetékessége Budapest XI. kerületére terjed ki. A Népegészségügyi Osztály 
illetékességi területe a XI., XII., valamint a XXII. kerületekre terjed ki.  

A kormányablak hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában, hivatalból indult eljárás esetén a 
Kormányablak Osztály I. (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) az illetékes a kerületi hivatal illetékességi 
területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ügyfél tekintetében. 

 

3. A Hivatal szervezeti felépítése 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

4. Kormányablak Osztály 1-2. feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

4.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

4.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

4.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

4.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

4.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

4.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

4.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

4.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

 

5. Hatósági Osztály 1. feladata 

5.1.  Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

5.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

5.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

5.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

5.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
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rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

5.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

5.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, ápolási díjjal 

c) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.3. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, a közgyógyellátásról és az aktív korúak 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) 
ellátásáról szóló országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok; 

5.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, valamint a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben a víziközmű-rendszerbe 
történő bekötéssel, illetve vízi-társulat hiányában a költségek kivetésével összefüggő hatósági 
feladatok ellátása. 

5.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, intézése. 

5.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6. Hatósági Osztály 2. feladata 

6.1. A kerületi hivatal vezetője munkájának támogatása. 

6.2. Az ügyviteli és informatikai teendők körében az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem 
megszervezése és működtetése.  

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 
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8. Népegészségügyi Osztály feladata 

8.1. Jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja 

8.1.1. A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy, gyermek- és ifjúság-egészségügy, illetőleg kémiai biztonság), a 
járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), 
feladatokat: 

8.1.2.  a hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és 
felügyeletét; 

8.1.3. az egészségügyi ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai felügyelet). 

8.1.4. Biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

8.2. A feladatok nem szakterületi tevékenység szerint csoportosítása 

8.2.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése.  

8.2.2. Engedélyező határozatok kiadása. 

8.2.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység, szakkérdések 
vizsgálata 

8.2.4. Szakvélemények készítése. 

8.2.5. Egyéb eljárási tevékenység:  

a) a hatósági tevékenységgel összefüggésben szükséges intézkedések megtétele: idézés; átirat, 
végzés, határozat, szankcionálás (kémiai terhelési, egészségvédelmi, egészségügyi igazgatási, 
egészségügyi, eljárási bírság kiszabása és eljárási költség megállapítása), 

b) kintlévőségek, kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a 
behajtásról, 

c) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés, szükséges 
intézkedések kezdeményezése és megtétele, 

d) hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása, 

e) tanácsadás, tájékoztatás, 

f) ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattárazás), 

g) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy figyelmeztetésben részesítése, 

h) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a 
fegyelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése, 

i) bűncselekmény észlelése esetén feljelentés megtétele az illetékes szervnél, 

j) kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók készítése a megadott szempontok szerint, a 
határidők betartásával, 

k) folyamatos kapcsolattartás önkormányzatokkal, társhatóságokkal, egyéb intézményekkel. 

l) tevékenységét érintő jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérései, részvétel a 
szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében, 
közvetítésében, megvalósításában, 

m) az egységnyilvántartó rendszerek folyamatos aktualizálása, új adatok felviteléről, változások 
követéséről és azok rögzítéséről gondoskodás, 

n) ad hoc ellenőrzésekben társhatóság, felettes szerv megkeresésére indokolt esetben részvétel, 

o) munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részvétel, 
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p) megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai vélemény adás. 

8.2.6. Mintavételezést végez, laboratóriumi vizsgálatokat, a minták eredményének értékelését 
követően, szükség esetén hatósági intézkedést foganatosít.  

8.2.7. Különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, 
megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terror veszélyhelyzet), egészségügyi válsághelyzet, 
katasztrófa, esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 

8.2.8. Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a 
felettes szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

8.2.9. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról gondoskodik. 

9. Egyes szakterületek által ellátott feladatok 

9.1. Település- és környezet-egészségügy 

9.1.1. A szakterület víz-, levegő-, talajhigiénés és szépségápolási higiénés, szabadidős és 
szálláshely szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, illetve lakossági 
bejelentések kapcsán folytatja a jogszabályokban meghatározott tevékenységeket. 

9.1.2. Végzi a vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 
gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés ellenőrzését. 

9.1.3. Medencés közfürdők alapadatainak, illetve mintavételi helyeinek rögzítését, karbantartását 
ellátja a HUMVI szakrendszerben. 

9.1.4. Elvégzi a szezonális medencés fürdők működésének ellenőrzését. 

9.1.5. Egyedi vízellátó rendszerek vízminőség vizsgálatára vonatkozó programot, illetve a 
vízbiztonsági tervek jóváhagyási eljárásait lefolytatja. 

9.1.6. A felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet szerinti határértékek megállapításához 
kötött eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. 

9.1.7. Elvi vízjogi, vízjogi létesítési, vízjogi üzemeltetési, vízjogi fennmaradási engedélyezési és 
vízjogi megszüntetési eljárásban szakhatóságként. részt vesz. 

9.1.8. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-fertőzési 
kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő 
létesítményeket ellenőrzi és szükség szerint intézkedik. 

9.1.9. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárásokban szakhatóságként 
részt. 

9.1.10. Zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálatát végzi. 

9.1.11. A zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés 
közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 
tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása. 

9.1.12. Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, az elhelyezésére 
igénybe vehető szennyvíztisztító telep, a települési hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása engedélyezése, hulladékkezelő létesítményének engedélyezése iránti eljárásában 
szakkérdésben szakhatóságként vesz rész. 

9.1.13. A települési hulladékkezelő telepek, továbbá a hulladékbegyűjtő helyek hulladékégető- és 
lerakó telepek évente történő ellenőrzését és a szükséges intézkedések megtételét végzi. 

9.1.14. A tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, valamint a 
szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a (D) 
kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás elégtelensége esetén 
annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási záródokumentáció 
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elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés befejezéséről szóló 
döntése meghozatala iránti eljárásában szakhatóságként vesz részt. 

9.1.15. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás engedélyezése. 

9.1.16. Holttest külföldre történő szállítását engedélyezi. 

9.1.17. Sír vagy sírbolt felnyitást (sírnyitás), valamint fertőző betegségben elhunyt sírhelyére történő 
rátemetést engedélyez. 

9.1.18. Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán túl, illetve folyamatos hűtés esetén, 15 
napon túl történő koporsós temetést engedélyez. 

9.1.19. Állatkert, állatotthon létesítésének és működésének engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

9.1.20. Polgári repülőtér elvi létesítésének, használatbavételének engedélyezésére, valamint az 
általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló 
eljárásban szakhatóságként vesz részt. 

9.1.21. Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, tetováló szalonok, masszázs, 
fogyasztó szalonok, fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális létesítmények, kereskedelmi 
szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, hajléktalan és szociális szállók, Kereskedelmi és 
közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények (kivéve 
élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók ellenőrzését végzi. 

9.1.22. Szakmai véleményt készít: nem építési engedély köteles belső átalakítások; nem 
engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása; lakásvizsgálat; 
vízmintavételi ütemtervek ügyében. 

9.1.23. Közegészségügyi előírások betartását ellenőrzi a büntetés végrehajtási intézetek 
fogvatartottak elhelyezésére szolgáló egységeiben. 

9.1.24. Hozzájárul a töltő-ürítő rendszerű medencék esetén a fertőtlenítőszer adagolásához. 

9.2. Kémiai biztonság 

9.2.1. Felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzőket. 

9.2.2. Veszélyes anyag/keverék harmadik országba történő kivitelének, ill. behozatalának 
ellenőrzését végzi.  

9.2.3. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez. 

9.2.4. Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó korlátozások, ill. rákkeltő anyagokra vonatkozó előírások ellenőrzését 
végzi. 

9.2.5. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, veszélyes 
vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon követését, 
nyilvántartás vezetését végzi. 

9.2.6. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (REACH) foglaltakat ellenőrzi. 

9.2.7. A REACH rendelet alapján előregisztrált/regisztrált anyagot/árucikket gyártókat/importálókat 
kiemelten figyelemmel kíséri. 

9.2.8. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK (CLP) rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi. 

9.2.9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003 (VII.7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat. 
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9.2.10. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet vállal a 
riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

9.2.11. A bejelentett egészségügyi kártevőirtó tevékenységről, az engedéllyel rendelkező személyről, 
vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

9.2.12. I. forgalmi kategóriájú irtószerrel végzett tevékenységet engedélyezi, ellenőrzi 38/2003. (VII. 
7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. 

9.2.13. A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

9.2.14. Végzi a humán mérgezési esetek bejelentésének vizsgálatát I. fokon. 

9.3. Élelmezés-egészségügy 

9.3.1. Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, azok 
okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

9.3.2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatósági ellenőrzését végzi. 

9.3.3. Az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését végzi. 

9.3.4. Vizsgálja a tápanyag összetételt és az egészségre vonatkozó állításokat az 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, engedélyezett állításokat a 432/2012/EU bizottsági rendelet 
alapján. 

9.3.5. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a közétkeztetés - ezen 
belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 
keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, 
étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a nevelési-oktatási 
intézményekben eladásra szánt élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének megfelelősége tekintetében. 

9.3.6. Ellátja a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásának ellenőrzését, felfüggesztését, korlátozását. 

9.3.7. Ellátja a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek 
és bébiételek ellenőrzését. 

9.3.8. Anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket ellenőriz.  

9.3.9. Speciális gyógyászati célra szánt tápszereket ellenőriz.  

9.3.10. Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra 
szánt élelmiszereket vizsgál. 

9.3.11. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló 
rendelet követelményei betartásának ellenőrzését végzi. 

9.3.12. A kozmetikai termékek hatósági ellenőrzéséről, mintavételezésről, egészségügyi kockázatot 
jelentő kozmetikumokkal kapcsolatos, intézkedések megtételéről gondoskodik. 

9.3.13. Feladata a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás 
kiadása. 

9.3.14. Vásári, piaci, vásárcsarnoki, bevásárlóközponti árusítást ellenőrzi. 

9.3.15. Kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárásában táplálkozás-egészségügyi, dietetikai 
szempontból szakhatóságként közreműködik. 

9.3.16. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységét élelmezés és táplálkozás-egészségügyi 
szempontból ellenőrzi. 

9.3.17. Feladata a vitaminok, ásvány anyagok és bizonyos egyéb anyagokról szóló jogszabály szerinti 
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nem megfelelőségével kapcsolatos bejelentések fogadása. 

9.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy 

9.4.1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, 
különleges gyermekotthon, utógondozó) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
népegészségügyi szakkérdésben történő közreműködés. 

9.4.2. A napközis, kereskedelmi és magánszálláshelyes, valamint a nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshelyen üzemeltetett táborokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 
(táborbejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele, igazolás kiadása, működés közben ellenőrzés). 

9.4.3. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház közegészségügyi követelményeinek 
ellenőrzése minden évben március 31-ig. 

9.4.4. Rendszeres közegészségügyi ellenőrzés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, oktatatási-nevelési 
intézményekben, gyermeküdülőkben, táborokban. 

9.4.5. Közreműködés építésügyi hatósági eljárásokban szakhatóságként. 

9.4.6. A büntetés-végrehajtás szervei által fenntartott nevelési oktatási intézményekben - a büntetés 
végrehajtás Egészségügyi Főosztályával közösen ellátja az I. fokú hatósági feladatokat. 

9.4.7. Ellátja a vándortáborokkal kapcsolatos, jogszabály által meghatározott hatósági feladatokat 
(bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások folyamatos kiadása a táborszervezők részére). 

9.5. Járványügyi tevékenység 

9.5.1. Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet: 

a) az elektronikusan érkező fertőzőbeteg be-és kijelentéseket figyelemmel kíséri, kivizsgálja, a 
kivizsgálás eredményeit a nyilvántartórendszerben (OSZIR) rögzíti, 

b) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 

c) vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, 

d) fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 
járványügyi vizsgálat végzése, járványügyi elkülönítés elrendelése, járványügyi megfigyelés és zárlat 
elrendelése, járványügyi ellenőrzés elrendelése, minősítése, és megszüntetése, járványveszély vagy 
járvány esetén gyermek-, egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános 
iskolák, bentlakásos gyermekintézmények) működésének korlátozása, 

9.5.2. TBC-s eset előfordulása esetén az illetékes Tüdőgondozó Intézet Vezetőjének 
kezdeményezésére szűrővizsgálat elrendelése. 

9.5.3. Az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulásának, továbbá 
bármilyen fertőző betegség (amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál 
lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő) kivizsgálása. 

9.5.4. Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeinek betartását, az 
infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén 
intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

9.5.5. Védőoltásokkal kapcsolatosan 

a) illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai tevékenységeket, 

b) védőoltásokkal kapcsolatos fokozott reakciók, szövődmények bejelentésének továbbítása, 
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c) megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében kötelező védőoltás elrendelése egy 
település lakossága körében az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott kockázatértékelés 
alapján, 

d) védőoltással kapcsolatos jelentések rögzítése az OSZIR-ban, 

e) ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási 
dokumentációját, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

f) védőoltási kötelezettség teljesítésének elrendelése. 

9.5.6. Menekült személyek járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatainak elrendelése. 

9.6. DDD szakterület feladatai 

9.6.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét. 

9.6.2. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és jelentést 
küld negyedévente a felettes szervnek. 

9.6.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben 

9.6.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 
fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat. 

9.6.5. Amennyiben a fenntartó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, kötelezi az 
egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

9.7. Kórházhigéniés tevékenység 

9.7.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén működő mindazon egészségügyi 
szolgáltatókat, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály 
számára előír. 

9.7.2. Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok vizsgálatának és műszaki felülvizsgálatának 
meglétét ellenőrzi az alapellátásban, illetve a járóbeteg ellátás területén. 

9.7.3. Egészségügyi szolgáltatókat ellenőrzi az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
éles vagy hegyes eszközök használatából eredő kockázatokkal kapcsolatosan. 

9.7.4. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék hulladékkezelési utasításában foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi. 

9.7.5. Közreműködik kórházhigiénét érintő építésügyi hatósági eljárásokban. 

9.8. Egészségügyi igazgatás 

9.8.1. Szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, valamint 
a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett. 

9.8.2. Gondoskodik az egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni hospice 
ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és 
újszülött - ellátási tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 
szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg szakellátás - ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat- és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és 
ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén) működési engedélyeinek kiadásáról, 
módosításáról, visszavonásáról, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, szükség esetén intézkedés 
megtételéről. 

9.8.3. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését, valamint nyilvántartást 
vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk 
végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes 
tevékenységekről, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint 
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az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző 
egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól. 

9.8.4. Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetésének vagy újbóli megkezdésének 
bejelentését tudomásul veszi. 

9.8.5. Dönt háziorvos választással kapcsolatos vitás ügyekben. 

9.8.6. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 
nyilvánít. 

9.8.7. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

9.8.8. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, a tevékenység 
gyakorlásának igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

9.8.9. Ápolási díj megállapítására irányuló eljárásban az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg állapotáról szóló igazolás felülvizsgálatára ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvost vagy 
szervet jelöl ki. 

9.8.10. Egészségügyi dolgozó alkalmasságával kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.8.11. Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekkel, fogyatékossággal kapcsolatos 
feladatokat lát el. 

9.8.11.1. Betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás 
kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listájának tájékoztatás céljából honlapon 
történő közzétételéről gondoskodik. 

9.8.11.2. Szakvélemény felülvizsgálatára szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos felkérését 
kezdeményezi. 

9.8.12. A fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat (a 
továbbiakban: CSVSZ) működését bejelentés alapján hatósági nyilvántartásba veszi. 

9.8.13. Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 
kapcsolatban tett, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasszal 
kapcsolatban eljár azokban az esetekben, amelynél a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató 
részére működési engedély kiadására jogosult. 

9.9. Vezető védőnői tevékenység 

9.9.1. Közreműködik a területi és iskolavédőnők szakmai irányításában, támogatásában. 

9.9.1.1. Támogatja a védőnői szakterület feladatainak egységes, megfelelő színvonalon történő 
végzését. 

9.9.1.2. Szakvéleményt ad, különös tekintettel: 

a) védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére irányuló 
eljárásokra, 

b) a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására, 

c) a védőnői körzetek kialakítására, 

d) ellátandó oktatási intézmények számára, típusára, 

e) az oktató védőnői körzetek kijelölésére, 

f) védőnői állásra pályázókra és pályázatokra, 

g) a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetekre, előterjesztésekre, 

h) megkeresésekre és mindazon kérdésekre, amelyek véleményezésére a szakmai felettese felkéri. 
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9.9.1.3. Igazolja a területi védőnői szolgálat által ellátandó várandós anyák számát. 

9.9.1.4. Felkérésre részt vesz a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában. 

9.9.1.5. Felkérésre közreműködik a védőnői szakterületet érintő rendkívüli, népegészségügyi 
feladatok, projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, követésében, értékelésében, 
felügyeletében. 

9.9.1.6. Munkaértekezletet tart a védőnői feladatok egységes, megfelelő ellátása érdekében. 

9.9.1.7. Szakmai látogatást végez védőnői tevékenység támogatása, a problémák feltárása, kezelése 
érdekében. 

9.9.1.8. Együttműködik, szakmai megbeszélést, egyeztetést tart szükség szerint a védőnői szakterület 
kapcsolatrendszerének szereplőivel. 

9.9.1.9. Együttműködik a védőnői alap- és továbbképzést folytató intézményekkel, felkérésre 
közreműködik a védőnői tevékenység fejlesztésére irányuló képzések szervezésében, 
megvalósításában.  

9.9.1.10. Elemzi, bemutatja (visszajelzi) évente a védőnői ellátással és tevékenységgel 
kapcsolatos tapasztalatokat, eredményeket a rendelkezésre álló adatok, jelentések, vizsgálatok 
alapján. 

9.9.1.11. Javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez a védőnői tevékenység 
eredményességének elismerésére (kitüntetésekre) és javítására. 

9.9.1.12. Képviseli a védőnői szakmát és a vezető védőnői szakterületet. 

9.9.2. Szakmailag felügyeli/ellenőrzi a területi és iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. 

9.9.3. Közreműködik a védőnői szakterületet érintő hatósági ellenőrzésekben. 

9.9.4. Rendelkezik a feladatellátással kapcsolatos nyilvántartásokkal, adatokkal. 

9.9.5. Adatgyűjtést végez, éves munkatervet és jelentést készít. 

9.10. Családvédelmi szolgálat (CSVSZ) 

9.10.1. A” és „B” Családvédelmi tanácsadást végez (tájékoztatást ad súlyos válságban levő, a 
terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó várandósok/párok részére. 

9.10.2. Családtervezési tanácsadást végez. 

9.10.3. Ifjúsági tanácsadást tart. 

9.10.4. Szervezi az oktatási intézményen kívüli családtervezéssel kapcsolatos ismeretek terjesztését. 

9.10.5. Nyomon követi a terhesség megszakítás szándékának kimenetelét. Közreműködik a CSVSZ 
tevékenysége minőségének fejlesztésében. 

9.10.6. Rendszeresen részt vesz (havonta) a CSVSZ esetmegbeszélő csoportfoglalkozáson. 

9.11. Egészségfejlesztés 

9.11.1. A felettes szerv szakmai iránymutatásával és segítségével végzi az egészségvédelemmel, 
egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálását, részt vesz a végrehajtásban. 

9.11.2. Részt vesz az egészséggel kapcsolatos lakossági kommunikációs programok kidolgozásában 
és végrehajtásában. 

9.11.3. Támogatja az iskolák, bentlakásos intézmények lakóit érintő egészségfejlesztési 
programjainak megalkotását és megvalósítását. 

9.11.4. Támogatja a helyi önkormányzatnak a helyi lakosság egészségmegőrzésével, 
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egészségvédelmével kapcsolatos törekvéseit. 

9.11.5. Támogatja az egészségfejlesztésben, egészségmegőrzésben érdekelt civil szervezetek 
tevékenységét. 

9.11.6. Lehetőségeihez mérten felhívja a figyelmet az egészséggel kapcsolatos világnapok 
üzeneteire. 

9.11.7. Részt vesz a központilag előállított, egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok 
lakossághoz juttatásában. 

9.11.8. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelőzése 
érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez, illetve 
végez. 

 
III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

10. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Hivatalvezető feladatai 

 A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

Hivatalvezető-helyettes feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

 A Kormányablak Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

Gondoskodik a biankó okmányok megrendeléséről, megfelelő tárolásáról, és szabályszerű 
felhasználásáról. 

A Hivatalvezetői Titkárság foglalkoztatottjainak feladatai 

Kormánytisztviselő 

a) titkársági feladatok 

b) hatósági, titkársági és igazgatási feladatok 

A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

Kormánytisztviselő: okmányirodai hatósági és ügyfélszolgálati feladatok 

A Hatósági Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

Kormánytisztviselő: hatósági feladatok 

A Hatósági Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai 

Kormánytisztviselő 

a) hatósági feladatok 

b) titkársági feladatok 

c) ügykezelő: ügyviteli feladatok 

A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

 Kormánytisztviselő: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási, valamint ügyviteli feladatok 

A Népegészségügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

Kormánytisztviselő 

a) népegészségügyi feladatok 
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b) titkársági feladatok 

c) ügyviteli feladatok 

 
IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
 

11. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

12. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 
V. Fejezet 

Működési rend 

13. Helyettesítés  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

Ügyfélfogadás  

 Kormányablak Osztály 1. (1113. Budapest, Bocskai út 39-41.) 
Kormányablak Osztály 2. *(1111. Budapest, Budafoki út 59.) 

Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 
 Hatósági Osztály 1. (1111. Budapest, Bocskai út 39-41.) 
Hétfő: 13:00-16:00 
Kedd: - 
Szerda: 12:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-13:00 
 
 Gyámügyi Osztály (1111. Budapest, Budafoki út 59.) 
Hétfő: 13:00-16:30 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 

http://www.kormanyablak.hu/
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 Népegészségügyi Osztály (1111. Budapest, Budafoki út 59.) 
Hétfő: 12:30-16:30 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 
 

14.  A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

15. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

16. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
 



Budapest, 2020. m. 3A - 

Budapest, 2020. 07-28. 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyrendjerol szolo 
9.. ,12020. (@:9.(-utasitas 44. szamli mellbklete 

Budapest F6varos Kormanyhivatala 

XII. Keruleti Hivatala 

ljgyrendje 

dr. Howath Balazs 
Budapest Fovaros Kormanyhivatala 

XII. Keruleti Hivatala 
hivatalvezeto 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1535 Bp. Pf. 708. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A. 
E-mail(1): vezeto@12kh.bfkh.gov.hu 
E-mail(2):titkarsag@12kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyein is végzi: 

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A. 

3. Illetékesség 

9.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XII. 
kerületére terjed ki.  

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 
  

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes Kormányablak Osztály 

Hatósági Osztály 

Gyámügyi Osztály 

mailto:vezeto@12kh.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  
5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1 A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2 A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3 A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4 A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5 Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6 A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7 A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8 Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

 

6. Hatósági Osztály feladata 

6.1 Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2 A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.3 A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4 A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 
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6.5 A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.7 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.8 Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.9 A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.10 A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
a kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.11 Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.12 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.13 A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.14 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

6.15 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.16 Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

6.17 Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 
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c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, 
forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.18 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

8. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

a. Kormánytisztviselő 

i. ügyfélszolgálati feladatok 

ii. titkársági és igazgatási feladatok 

10. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

a. Kormánytisztviselő 

i. hatósági feladatok 

ii. szociális feladatok 

iii. titkársági és igazgatási feladatok 

 

11. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

a. Kormánytisztviselő 

i. gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok 

ii. titkársági és igazgatási feladatok 

 

IV. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
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12. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

13. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző pontban 
megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

V. Fejezet 

Működési rend 

14. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

15. Ügyfélfogadás  

 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 
 Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 13:00-17:00 
Kedd: - 
Szerda: 8:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 8:00-12:00 
 

16. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

17. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

18. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

 

http://www.kormanyablak.hu/
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1381 Budapest, Pf. 1349. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. 
E-mail: titkarsag@13kh.bfkh.gov.hu 
 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyein is végzi  

1137 Budapest, Katona József u. 25 
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.  

3. Illetékesség 

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros 
XIII. kerületére terjed ki. 

3.2. A Kormányablak Osztály a jogszabályban meghatározott ügytípusokban országos 
illetékességgel rendelkezik. 

3.3. A Foglalkoztatási Osztály illetékessége Budapest Főváros VI. és XIII. kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 

  

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes Kormányablak Osztály 

Hatósági Osztály 1. 

Hatósági Osztály 2. 

Gyámügyi Osztály 

Foglalkoztatási Osztály 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei 
között ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el 
azonnali ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott 
szolgáltatásokat biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak 
haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az 
eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a 
beadvány kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

6. Hatósági Osztály 1. feladata 

6.1. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása. 

6.2. A menedékjogról szóló törvényben és külön jogszabályban meghatározott, a kerületi hivatal 
hatáskörébe tartozó feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet a támogatásra jogosult 
menekült, oltalmazott, illetve menedékes személyről; 

6.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.3.1 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 
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c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.3.2 Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.3.3 A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.4. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

7. Hatósági Osztály 2. feladata 

7.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

7.2. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet 
alapján ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, 
és ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

7.3. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

7.4. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

7.5. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben a kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat 
hiányában a költségek kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

7.6. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

7.7. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

7.8. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó 
berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

7.9. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

7.10. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 
berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
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tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem 
értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, 
forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) 
engedélyezése. 

7.11. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való 
közreműködés. 

8. Gyámügyi Osztály feladata 

8.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi 
hivatal feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, 
illetve pert indít vagy kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

8.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

8.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

 

9. Foglalkoztatási Osztály feladata 

9.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával 
és folyósításával kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő 
feladatokat lát el. 

9.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és 
megvalósításában; 

9.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 
megállapításával és kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

9.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-
számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a 
TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

9.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 

9.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási 
Főosztályon keresztül meghatározott feladatok megvalósítása. 

9.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása; 
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9.10. A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.11. A rendbírsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

9.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

9.13. Az alábbi szolgáltatási feladatok ellátása körében: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek 
enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

9.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat, illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat lát el, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 
megvalósítását, az ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat látja el, 

d) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat látja el. 

 

III. Fejezet 
A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

10.   Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

11. Az osztályok foglalkoztatottjainak feladatai 

11.1. Kormánytisztviselők:  

a) hatósági és ügyfélszolgálati feladatok 

b) titkársági és igazgatási feladatok 

c) ügyviteli feladatok: az osztályok feladatkörébe tartozó ügyviteli, iratkezelési és irattári 
feladatok, valamint elektronikus és papír alapú postázás. 

 
IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
 

12. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal 
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megvizsgálja abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának 
illetve módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem 
módosítja és nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül 
elektronikus úton megküldi a keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira 
vonatkozó nyilatkozatával együtt a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

13. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton 
megküldi a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre 
vonatkozó nyilatkozatával együtt. 

 
   

V. Fejezet 
Működési rend 

14. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint illetve az 1. számú függelék alapján. 

15. Ügyfélfogadás rendje 

 Hatósági Osztály 1 – 2. és Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 12:00-16:30 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-11:30 
 
 
 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével 
az általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos 
honlapokon (www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 
 Foglalkoztatási Osztály 
Hétfő: 08:30-15:00 
Kedd: 08:30-15:00 
Szerda: 08:30-15:00 
Csütörtök: A közérdekű munkával kapcsolatos ügyintézés miatt jelentkezők, továbbá a 

munkáltatók fogadását a csütörtöki ügyfélmentes napon is biztosítani 
szükséges. 

Péntek: 08:30-12:00 

16. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

17. Értekezletek 

Szükség esetén haladéktalanul, de legalább havonta egy alkalommal szakmai értekezletet 

http://www.kormanyablak.hu/
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szükséges tartani. Az értekezletekről a vezetők írásos emlékeztetőt készítenek. 

18. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  



Budapest, 2020.073'54 

Budapest, 2020. 0 f .  28. 

Fovaros Kormanyhivatala iigyrendjerol szolo 
. . . . . ./2020. @!!.3$ utasiths 46. szhmlj mell6klete 

BUDAPEST FOVAROS 
K O R M ~  Y H IVATALA 

Budapest Fiivaros Korrnanyhivatala 

XIV. Keriileti Hivatala 

ijgyrendje 

XIV. Keruleti Hivatala 
hivatalvezeto 4 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 46. számú melléklete 

 

2 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: Budapest 1590 Pf. 111. 

A hivatalvezető irodájának címe: Budapest XIV. kerület 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. 

E-mail (1): titkarsag@14kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyen is végzi:  

 1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F.                                                                                

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XIV. 

kerületére terjed ki. 

3.2. A Népegészségügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a Hivatal illetékességi 

területe Budapest XIV., XV., XVI. kerületeire terjed ki. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 

 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes 

Kormányablak Osztály 

Hatósági Osztály 1. 

Hatósági Osztály 2. 

Gyámügyi Osztály 

Népegészségügyi Osztály 

mailto:titkarsag@14kh.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1 A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2 A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3 A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4 A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások. Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek 
technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 

5.5 Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6 A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7 A kormányablak az azonnal intézhető, a saját hatáskörben intézhető, valamint a tudástárban 
meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az 
adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget 
nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

5.8 Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

6. Hatósági Osztály 1. feladata 

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

6.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 
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b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.12. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

6.13. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.14. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
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intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

6.15. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

7. A Hatósági Osztály 2. feladata 

7.1. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

7.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

7.2.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) ápolási díjjal, 

c) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.2.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

7.2.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

7.3. Gondoskodik az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezéséről és 
működéséről. 

7.4. Postázási, érkeztetési, iktatási feladatok. 

7.5. Felügyeli az ügyiratforgalmat, központi érkeztető rendszer (KÉR), valamint a Poszeidon ügyirat 
kezelési rendszer működését. 

7.6. Kapcsolatot tart az ügyiratkezeléshez kapcsolódó külső szervekkel (pl.: Magyar Posta). 

8. A Gyámügyi Osztály feladata 

8.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal 
feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít 
vagy kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

8.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

8.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

9.  A Népegészségügyi Osztály feladata 

9.1. Jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja 

9.1.1. A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy, gyermek- és ifjúság-egészségügy, illetőleg kémiai biztonság), a 
járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), 
feladatokat: 

9.1.2.  a hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és 
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felügyeletét; 

9.1.3. az egészségügyi ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai felügyelet). 

9.1.4. Biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

9.2. A feladatok nem szakterületi tevékenység szerint csoportosítása 

9.2.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése.  

9.2.2. Engedélyező határozatok kiadása. 

9.2.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység, szakkérdések 
vizsgálata 

9.2.4. Szakvélemények készítése. 

9.2.5. Egyéb eljárási tevékenység:  

a) a hatósági tevékenységgel összefüggésben szükséges intézkedések megtétele: idézés; átirat, 
végzés, határozat, szankcionálás (kémiai terhelési, egészségvédelmi, egészségügyi igazgatási, 
egészségügyi, eljárási bírság kiszabása és eljárási költség megállapítása), 

b) kintlévőségek, kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a 
behajtásról, 

c) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés, szükséges 
intézkedések kezdeményezése és megtétele, 

d) hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása, 

e) tanácsadás, tájékoztatás, 

f) ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattárazás), 

g) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy figyelmeztetésben részesítése, 

h) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fegyelmi 
eljárás lefolytatásának kezdeményezése, 

i) bűncselekmény észlelése esetén feljelentés megtétele az illetékes szervnél, 

j) kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók készítése a megadott szempontok szerint, a 
határidők betartásával, 

k) folyamatos kapcsolattartás önkormányzatokkal, társhatóságokkal, egyéb intézményekkel. 

l) tevékenységét érintő jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérései, részvétel a 
szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, véleményezésében, 
közvetítésében, megvalósításában, 

m) az egységnyilvántartó rendszerek folyamatos aktualizálása, új adatok felviteléről, változások 
követéséről és azok rögzítéséről gondoskodás, 

n) ad hoc ellenőrzésekben társhatóság, felettes szerv megkeresésére indokolt esetben részvétel, 

o) munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részvétel, 

p) megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai vélemény adás. 

9.2.6. Mintavételezést végez, laboratóriumi vizsgálatokat, a minták eredményének értékelését 
követően, szükség esetén hatósági intézkedést foganatosít.  

9.2.7. Különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, 
megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terror veszélyhelyzet), egészségügyi válsághelyzet, 
katasztrófa, esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 
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9.2.8. Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a 
felettes szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

9.2.9. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról gondoskodik. 

10. Egyes szakterületek által ellátott feladatok 

10.1. Település- és környezet-egészségügy 

10.1.1. A szakterület víz-, levegő-, talajhigiénés és szépségápolási higiénés, szabadidős és 
szálláshely szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, illetve lakossági 
bejelentések kapcsán folytatja a jogszabályokban meghatározott tevékenységeket. 

10.1.2. Végzi a vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 
gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés ellenőrzését. 

10.1.3. Medencés közfürdők alapadatainak, illetve mintavételi helyeinek rögzítését, karbantartását 
ellátja a HUMVI szakrendszerben. 

10.1.4. Elvégzi a szezonális medencés fürdők működésének ellenőrzését. 

10.1.5. Egyedi vízellátó rendszerek vízminőség vizsgálatára vonatkozó programot, illetve a 
vízbiztonsági tervek jóváhagyási eljárásait lefolytatja. 

10.1.6. A felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet szerinti határértékek megállapításához 
kötött eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. 

10.1.7. Elvi vízjogi, vízjogi létesítési, vízjogi üzemeltetési, vízjogi fennmaradási engedélyezési és 
vízjogi megszüntetési eljárásban szakhatóságként. részt vesz. 

10.1.8. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-fertőzési 
kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő 
létesítményeket ellenőrzi és szükség szerint intézkedik. 

10.1.9. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárásokban szakhatóságként 
részt. 

10.1.10. Zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálatát végzi. 

10.1.11. A zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés 
közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 
tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása. 

10.1.12. Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, az elhelyezésére 
igénybe vehető szennyvíztisztító telep, a települési hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása engedélyezése, hulladékkezelő létesítményének engedélyezése iránti eljárásában 
szakkérdésben szakhatóságként vesz rész. 

10.1.13. A települési hulladékkezelő telepek, továbbá a hulladékbegyűjtő helyek hulladékégető- és 
lerakó telepek évente történő ellenőrzését és a szükséges intézkedések megtételét végzi. 

10.1.14. A tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, valamint a 
szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a (D) 
kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás elégtelensége esetén 
annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási záródokumentáció 
elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés befejezéséről szóló 
döntése meghozatala iránti eljárásában szakhatóságként vesz részt. 

10.1.15. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás engedélyezése. 

10.1.16. Holttest külföldre történő szállítását engedélyezi. 

10.1.17. Sír vagy sírbolt felnyitást (sírnyitás), valamint fertőző betegségben elhunyt sírhelyére történő 
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rátemetést engedélyez. 

10.1.18. Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán túl, illetve folyamatos hűtés esetén, 
15 napon túl történő koporsós temetést engedélyez. 

10.1.19. Állatkert, állatotthon létesítésének és működésének engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

10.1.20. Polgári repülőtér elvi létesítésének, használatbavételének engedélyezésére, valamint az 
általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló 
eljárásban szakhatóságként vesz részt. 

10.1.21. Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, tetováló szalonok, masszázs, 
fogyasztó szalonok, fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális létesítmények, kereskedelmi 
szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, hajléktalan és szociális szállók, Kereskedelmi és 
közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények (kivéve 
élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók ellenőrzését végzi. 

10.1.22. Szakmai véleményt készít: nem építési engedély köteles belső átalakítások; nem 
engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása; lakásvizsgálat; 
vízmintavételi ütemtervek ügyében. 

10.1.23. Közegészségügyi előírások betartását ellenőrzi a büntetés végrehajtási intézetek 
fogvatartottak elhelyezésére szolgáló egységeiben. 

10.1.24. Hozzájárul a töltő-ürítő rendszerű medencék esetén a fertőtlenítőszer adagolásához. 

10.2. Kémiai biztonság 

10.2.1. Felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzőket. 

10.2.2. Veszélyes anyag/keverék harmadik országba történő kivitelének, ill. behozatalának 
ellenőrzését végzi.  

10.2.3. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez. 

10.2.4. Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó korlátozások, ill. rákkeltő anyagokra vonatkozó előírások ellenőrzését 
végzi. 

10.2.5. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, veszélyes 
vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon követését, 
nyilvántartás vezetését végzi. 

10.2.6. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (REACH) foglaltakat ellenőrzi. 

10.2.7. A REACH rendelet alapján előregisztrált/regisztrált anyagot/árucikket gyártókat/importálókat 
kiemelten figyelemmel kíséri. 

10.2.8. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK (CLP) rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi. 

10.2.9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003 (VII.7.) 
ESzCsM-FVM-KvVM rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat. 

10.2.10. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet vállal a 
riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

10.2.11. A bejelentett egészségügyi kártevőirtó tevékenységről, az engedéllyel rendelkező 
személyről, vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

10.2.12. I. forgalmi kategóriájú irtószerrel végzett tevékenységet engedélyezi, ellenőrzi 38/2003. (VII. 
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7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. 

10.2.13. A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek engedélyezési 
eljárásában szakhatóságként közreműködik. 

10.2.14. Végzi a humán mérgezési esetek bejelentésének vizsgálatát I. fokon. 

10.3. Élelmezés-egészségügy 

10.3.1. Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, azok 
okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

10.3.2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatósági ellenőrzését végzi. 

10.3.3. Az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését végzi. 

10.3.4. Vizsgálja a tápanyag összetételt és az egészségre vonatkozó állításokat az 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, engedélyezett állításokat a 432/2012/EU bizottsági rendelet 
alapján. 

10.3.5. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a közétkeztetés - ezen 
belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 
keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, 
étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a nevelési-oktatási 
intézményekben eladásra szánt élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének megfelelősége tekintetében. 

10.3.6. Ellátja a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásának ellenőrzését, felfüggesztését, korlátozását. 

10.3.7. Ellátja a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek 
és bébiételek ellenőrzését. 

10.3.8. Anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket ellenőriz.  

10.3.9. Speciális gyógyászati célra szánt tápszereket ellenőriz.  

10.3.10. Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben 
felhasználásra szánt élelmiszereket vizsgál. 

10.3.11. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló 
rendelet követelményei betartásának ellenőrzését végzi. 

10.3.12. A kozmetikai termékek hatósági ellenőrzéséről, mintavételezésről, egészségügyi kockázatot 
jelentő kozmetikumokkal kapcsolatos, intézkedések megtételéről gondoskodik. 

10.3.13. Feladata a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás 
kiadása. 

10.3.14. Vásári, piaci, vásárcsarnoki, bevásárlóközponti árusítást ellenőrzi. 

10.3.15. Kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárásában táplálkozás-egészségügyi, dietetikai 
szempontból szakhatóságként közreműködik. 

10.3.16. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységét élelmezés és táplálkozás-egészségügyi 
szempontból ellenőrzi. 

10.3.17. Feladata a vitaminok, ásvány anyagok és bizonyos egyéb anyagokról szóló jogszabály 
szerinti nem megfelelőségével kapcsolatos bejelentések fogadása. 

10.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy 

10.4.1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, 
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különleges gyermekotthon, utógondozó) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
népegészségügyi szakkérdésben történő közreműködés. 

10.4.2. A napközis, kereskedelmi és magánszálláshelyes, valamint a nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshelyen üzemeltetett táborokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 
(táborbejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele, igazolás kiadása, működés közben ellenőrzés). 

10.4.3. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház közegészségügyi követelményeinek 
ellenőrzése minden évben március 31-ig. 

10.4.4. Rendszeres közegészségügyi ellenőrzés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, oktatatási-nevelési 
intézményekben, gyermeküdülőkben, táborokban. 

10.4.5. Közreműködés építésügyi hatósági eljárásokban szakhatóságként. 

10.4.6. A büntetés-végrehajtás szervei által fenntartott nevelési oktatási intézményekben - a büntetés 
végrehajtás Egészségügyi Főosztályával közösen ellátja az I. fokú hatósági feladatokat. 

10.4.7. Ellátja a vándortáborokkal kapcsolatos, jogszabály által meghatározott hatósági feladatokat 
(bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások folyamatos kiadása a táborszervezők részére). 

10.5. Járványügyi tevékenység 

10.5.1. Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet: 

a) az elektronikusan érkező fertőzőbeteg be-és kijelentéseket figyelemmel kíséri, kivizsgálja, a 
kivizsgálás eredményeit a nyilvántartórendszerben (OSZIR) rögzíti, 

b) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 

c) vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, 

d) fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 
járványügyi vizsgálat végzése, járványügyi elkülönítés elrendelése, járványügyi megfigyelés és zárlat 
elrendelése, járványügyi ellenőrzés elrendelése, minősítése, és megszüntetése, járványveszély vagy 
járvány esetén gyermek-, egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános 
iskolák, bentlakásos gyermekintézmények) működésének korlátozása, 

10.5.2. TBC-s eset előfordulása esetén az illetékes Tüdőgondozó Intézet Vezetőjének 
kezdeményezésére szűrővizsgálat elrendelése. 

10.5.3. Az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulásának, továbbá 
bármilyen fertőző betegség (amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál 
lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő) kivizsgálása. 

10.5.4. Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeinek betartását, az 
infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén 
intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

10.5.5. Védőoltásokkal kapcsolatosan 

a) illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai tevékenységeket, 

b) védőoltásokkal kapcsolatos fokozott reakciók, szövődmények bejelentésének továbbítása, 

c) megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében kötelező védőoltás elrendelése egy 
település lakossága körében az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott kockázatértékelés 
alapján, 

d) védőoltással kapcsolatos jelentések rögzítése az OSZIR-ban, 

e) ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási 
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dokumentációját, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

f) védőoltási kötelezettség teljesítésének elrendelése. 

10.5.6. Menekült személyek járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatainak elrendelése. 

10.6. DDD szakterület feladatai 

10.6.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét. 

10.6.2. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és jelentést 
küld negyedévente a felettes szervnek. 

10.6.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben 

10.6.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 
fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat. 

10.6.5. Amennyiben a fenntartó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, kötelezi az 
egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

10.7. Kórházhigéniés tevékenység 

10.7.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén működő mindazon egészségügyi 
szolgáltatókat, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály 
számára előír. 

10.7.2. Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok vizsgálatának és műszaki felülvizsgálatának 
meglétét ellenőrzi az alapellátásban, illetve a járóbeteg ellátás területén. 

10.7.3. Egészségügyi szolgáltatókat ellenőrzi az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
éles vagy hegyes eszközök használatából eredő kockázatokkal kapcsolatosan. 

10.7.4. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék hulladékkezelési utasításában foglaltak 
végrehajtását ellenőrzi. 

10.7.5. Közreműködik kórházhigiénét érintő építésügyi hatósági eljárásokban. 

10.8. Egészségügyi igazgatás 

10.8.1. Szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, valamint 
a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett. 

10.8.2. Gondoskodik az egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni hospice 
ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és 
újszülött - ellátási tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 
szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg szakellátás - ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat- és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és 
ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén) működési engedélyeinek kiadásáról, 
módosításáról, visszavonásáról, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, szükség esetén intézkedés 
megtételéről. 

10.8.3. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését, valamint nyilvántartást 
vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk 
végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes 
tevékenységekről, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint 
az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző 
egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól. 

10.8.4. Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetésének vagy újbóli megkezdésének 
bejelentését tudomásul veszi. 

10.8.5. Dönt háziorvos választással kapcsolatos vitás ügyekben. 
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10.8.6. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 
nyilvánít. 

10.8.7. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

10.8.8. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, a tevékenység 
gyakorlásának igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

10.8.9. Ápolási díj megállapítására irányuló eljárásban az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg állapotáról szóló igazolás felülvizsgálatára ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvost vagy 
szervet jelöl ki. 

10.8.10. Egészségügyi dolgozó alkalmasságával kapcsolatos feladatokat lát el. 

10.8.11. Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekkel, fogyatékossággal kapcsolatos 
feladatokat lát el. 

10.8.11.1. Betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás 
kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listájának tájékoztatás céljából honlapon 
történő közzétételéről gondoskodik. 

10.8.11.2. Szakvélemény felülvizsgálatára szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos felkérését 
kezdeményezi. 

10.8.12. A fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat (a 
továbbiakban: CSVSZ) működését bejelentés alapján hatósági nyilvántartásba veszi. 

10.8.13. Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 
kapcsolatban tett, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasszal 
kapcsolatban eljár azokban az esetekben, amelynél a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató 
részére működési engedély kiadására jogosult. 

10.9. Vezető védőnői tevékenység 

10.9.1. Közreműködik a területi és iskolavédőnők szakmai irányításában, támogatásában. 

10.9.1.1. Támogatja a védőnői szakterület feladatainak egységes, megfelelő színvonalon történő 
végzését. 

10.9.1.2. Szakvéleményt ad, különös tekintettel: 

a) védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére irányuló 
eljárásokra, 

b) a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására, 

c) a védőnői körzetek kialakítására, 

d) ellátandó oktatási intézmények számára, típusára, 

e) az oktató védőnői körzetek kijelölésére, 

f) védőnői állásra pályázókra és pályázatokra, 

g) a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetekre, előterjesztésekre, 

h) megkeresésekre és mindazon kérdésekre, amelyek véleményezésére a szakmai felettese felkéri. 

10.9.1.3. Igazolja a területi védőnői szolgálat által ellátandó várandós anyák számát. 

10.9.1.4. Felkérésre részt vesz a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában. 

10.9.1.5. Felkérésre közreműködik a védőnői szakterületet érintő rendkívüli, népegészségügyi 
feladatok, projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, követésében, értékelésében, 
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felügyeletében. 

10.9.1.6. Munkaértekezletet tart a védőnői feladatok egységes, megfelelő ellátása érdekében. 

10.9.1.7. Szakmai látogatást végez védőnői tevékenység támogatása, a problémák feltárása, 
kezelése érdekében. 

10.9.1.8. Együttműködik, szakmai megbeszélést, egyeztetést tart szükség szerint a védőnői 
szakterület kapcsolatrendszerének szereplőivel. 

10.9.1.9. Együttműködik a védőnői alap- és továbbképzést folytató intézményekkel, felkérésre 
közreműködik a védőnői tevékenység fejlesztésére irányuló képzések szervezésében, 
megvalósításában.  

10.9.1.10. Elemzi, bemutatja (visszajelzi) évente a védőnői ellátással és tevékenységgel kapcsolatos 
tapasztalatokat, eredményeket a rendelkezésre álló adatok, jelentések, vizsgálatok alapján. 

10.9.1.11. Javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez a védőnői tevékenység eredményességének 
elismerésére (kitüntetésekre) és javítására. 

10.9.1.12. Képviseli a védőnői szakmát és a vezető védőnői szakterületet. 

10.9.2. Szakmailag felügyeli/ellenőrzi a területi és iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. 

10.9.3. Közreműködik a védőnői szakterületet érintő hatósági ellenőrzésekben. 

10.9.4. Rendelkezik a feladatellátással kapcsolatos nyilvántartásokkal, adatokkal. 

10.9.5. Adatgyűjtést végez, éves munkatervet és jelentést készít. 

 

10.10. Családvédelmi szolgálat (CSVSZ) 

10.10.1. A” és „B” Családvédelmi tanácsadást végez (tájékoztatást ad súlyos válságban levő, a 
terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó várandósok/párok részére. 

10.10.2. Családtervezési tanácsadást végez. 

10.10.3. Ifjúsági tanácsadást tart. 

10.10.4. Szervezi az oktatási intézményen kívüli családtervezéssel kapcsolatos ismeretek 
terjesztését. 

10.10.5. Nyomon követi a terhesség megszakítás szándékának kimenetelét. Közreműködik a CSVSZ 
tevékenysége minőségének fejlesztésében. 

10.10.6. Rendszeresen részt vesz (havonta) a CSVSZ esetmegbeszélő csoportfoglalkozáson. 

10.11. Egészségfejlesztés 

10.11.1. A felettes szerv szakmai iránymutatásával és segítségével végzi az egészségvédelemmel, 
egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálását, részt vesz a végrehajtásban. 

10.11.2. Részt vesz az egészséggel kapcsolatos lakossági kommunikációs programok 
kidolgozásában és végrehajtásában. 

10.11.3. Támogatja az iskolák, bentlakásos intézmények lakóit érintő egészségfejlesztési 
programjainak megalkotását és megvalósítását. 

10.11.4. Támogatja a helyi önkormányzatnak a helyi lakosság egészségmegőrzésével, 
egészségvédelmével kapcsolatos törekvéseit. 

10.11.5. Támogatja az egészségfejlesztésben, egészségmegőrzésben érdekelt civil szervezetek 
tevékenységét. 

10.11.6. Lehetőségeihez mérten felhívja a figyelmet az egészséggel kapcsolatos világnapok 
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üzeneteire. 

10.11.7. Részt vesz a központilag előállított, egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok 
lakossághoz juttatásában. 

10.11.8. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelőzése 
érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez, illetve 
végez. 

 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat- és hatásköre 

 

11. A Hivatalvezető feladatai 

11.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

12. Hivatalvezető-helyettes feladatai 

12.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

13. Kormányablak Osztály vezetését ellátó osztályvezető feladatai 

13.1. Gondoskodik a biankó okmányok megrendeléséről, megfelelő tárolásáról, és szabályszerű 

felhasználásáról. 

14. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1 Kormánytisztviselő: okmányirodai hatósági és ügyfélszolgálati feladatok. 

15. A Hatósági Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő: hatósági feladatok 

16. A Hatósági Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő: 

a) hatósági feladatok 

b) titkársági feladatok 

c) ügyviteli feladatok 

17. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

17.1. Kormánytisztviselő:  

a) gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási 

b) titkársági és koordinációs feladatok 

18. A Népegészségügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

18.1. Kormánytisztviselő: 
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a) népegészségügyi feladatok 

b) titkársági feladatok 

 

IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

19. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

20. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 

V. Fejezet 

Működési rend 

21. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

22. Ügyfélfogadás 

 Kormányablak Osztály *            

Hétfő: 08:00-18:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 11:00-19:00 

Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-14:00 

 

 

*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a 

Miniszterelnökség engedélyével az általánostól eltérhet, erről mindig 

külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 

(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 Hatósági Osztály 1 – 2. és Gyámügyi Osztály 

Hétfő: 13:00-16:30 

Kedd: - 

Szerda: 08:00-12:00, 13:00-16:30 

http://www.kormanyablak.hu/
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Csütörtök: - 

Péntek: 08:00-12:00 

  

 Népegészségügyi Osztály  

Hétfő: 13:00-16:00 

Kedd: - 

Szerda: 08:00-16:00 

Csütörtök: - 

Péntek: 08:00-12:00 

23. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

24. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

25. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 



Budapest, 2020.04,'51. 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyrendjerol sz6lo 
??4./2020. (b\3j!-.g utasitas 47. szimu melleklete 

Budapest Fgvaros Kormanyhivatala 

XV. Keriileti Hivatala 

ljgyrendje 

Budapest, 2020. iLLibh 
-apest F6vdros Kormanyhivatala 

XV. Keruleti Hivatala 
hivatalvezeto 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetősége 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1625 Budapest, Pf.: 85. 

A hivatalvezető irodájának címe: 1153 Budapest, Bácska u. 14. 

E-mail: titkarsag@15kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyen is végzi 

1153 Budapest, Bácska u. 14. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XV. 
kerületére terjed ki. 

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztálya illetékessége – a 
hivatalból indított közlekedési igazgatási ügyek, illetve az egyéni vállalkozók ellenőrzése kivételével – 
országos. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

 

5. Kormányablak Osztály feladata 

5.1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.1.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-
helyettes 

Kormányablak 
Osztály 
Osztály 

Gyámügyi 
Osztály 

Hatósági 
Osztály 
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Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.1.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.1.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.1.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.1.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, 
de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.2. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.3. A tudástárban meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás 
menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

5.3.1. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.  

6. Hatósági Osztály feladata 

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

6.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 
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d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.13. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

6.14. Titkársági, központi iratkezelési feladatellátás keretében: 

a) a hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatok (ingatlan és ingóság meghibásodásának 
jelentése, eszköz-, irodaszer-, gépjárműigénylés stb.) ellátása,  

b) leltárfelelősi feladatok ellátása, 

c) vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök által előírt nyilvántartási feladatok 
ellátása, 

d) humánpolitikai szakterületet érintő feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, 
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e) központi ügyirat-kezelési, irattározási, iratvédelmi feladatok ellátása. 

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1 Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  
7.2 Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 
7.3 Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

8. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

8.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

8.2. A hivatalvezető-helyettes ellátja a Kormányablak Osztály vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

9. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

9.1. Kormánytisztviselő  

a) ügyfélszolgálati feladatok 

b) kormányablak feladatok 

10. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő  

a) általános járási hatósági feladatok 

b) egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok 

1. szociális feladatok 

2. útügyi közlekedési hatósági feladatok 

3. titkársági, iratkezelési feladatok 

11. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

11.1. Kormánytisztviselő  

a) gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok 

IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

12. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal 
megvizsgálja abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának 
illetve módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem 
módosítja és nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus 
úton megküldi a keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó 
nyilatkozatával együtt a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 
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13. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző pontban 
megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

V. Fejezet 

Működési rend 

14. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

15. Ügyfélfogadás  

 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 

*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 13:30-18:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-11:30 

 

 Hatósági Osztály 
Hétfő: 13:30-18:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-11:30 

 

16. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

17. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

18. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

http://www.kormanyablak.hu/
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala 

Levelezési címe: 1165 Baross Gábor utca 28-30. 

A hivatalvezető irodájának címe: 1165 Baross Gábor utca 28-30. 

E-mail: titkarsag@16kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyein is végzi: 

1163 Budapest, Karát utca 18. 

3. Illetékesség 

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XVI. kerületére 
terjed ki. 

3.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztálya illetékessége 
– a hivatalból indított közlekedési igazgatási ügyek, illetve az egyéni vállalkozók ellenőrzése 
kivételével – országos. 

 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 
 

 

Hivatalvezető 

Kormányablak 
Osztály 

Hatósági Osztály 2. Hatósági Osztály 1. Gyámügyi Osztály 

Hivatalvezető 
helyettes 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Általános feladatok 

5.1.  Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében ellátja 

5.1.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 
katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását. 

5.1.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás idején 
szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat. 

5.1.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatok 
végrehajtásában. 

5.1.4. Ellátja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatokat. 

5.1.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatokat. 

5.1.6. A katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi 
szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes 
állapotban tartott vezetési pontot tart fenn. 

 

6. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

6.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

6.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

6.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

6.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

6.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 
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6.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

6.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

6.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

7. Hatósági Osztály 1. feladata 

7.1. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

7.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

7.2.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.2.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.2.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

8. Hatósági Osztály 2. feladata 

8.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

8.2. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

8.3. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

8.4. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 
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8.5. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

8.6. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

8.7. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

8.8. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

8.9. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az annak 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

8.10. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

8.11. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

8.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

8.13. A magyar állampolgárságról szóló törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján az állampolgársággal kapcsolatos kérelmek átvétele, állampolgársági 
ügyekben eljáró hatósághoz történő továbbítása. 

9. Gyámügyi Osztály feladata 

9.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

9.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

9.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 
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III. Fejezet 

 A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

10. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

11. A Hivatal foglalkoztatottjainak feladatai 

11.1. Kormányablak Osztály 

            11.1.1 Kormánytisztviselő  

a) kormányablak és ügyfélszolgálati feladatok 

b) titkársági feladatok 

11.2   A Hatósági Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

 11.2.1 Kormánytisztviselő: hatósági feladatok 

 11.3   A Hatósági Osztály2. foglalkoztatottjainak feladatai 

            11.3.1 Kormánytisztviselő 

            a)   hatósági feladatok 

            b)   titkársági feladatok 

11.4   A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

11.4.1 Kormánytisztviselő: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok 

 

IV. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

12. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

13. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 
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V. Fejezet 

Működési rend 

14. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

15. Ügyfélfogadás  

 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 13:00-17:30 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 

 

 Hatósági Osztály 1- 2. 
Hétfő: 13:00-17:30 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 

 

16. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

17. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

18. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

http://www.kormanyablak.hu/


Budapest, 2020. 07.9. 

Budapest, 2020. 

2020 JUL. 2 8 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyrendjerol szolo 
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Budapest F6varos Kormanyhivatala 
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ljgyrendje 

~ s e ~ e t i n d ~ e b e l e  Judit 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1660 Budapest, Pf. 341. 
Címe: 1173 Budapest, Pesti út 163. 
E-mail:  
 1. Hivatalvezetés: titkarsag@17kh.bfkh.gov.hu 
 2. Hatósági Osztály: hatosag@17kh.bfkh.gov.hu 
 3. Gyámügyi Osztály: gyamugy@17kh.bfkh.gov.hu 
 4. Kormányablak Osztály: kormanyablak@17kh.bfkh.gov.hu 
 

2. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XVII. kerületére 
terjed ki. A Kormányablak Osztály hatásköreinek gyakorlása során a hatósági ügyek kivételével, 
országos illetékességgel jár el. 

3. A Hivatal szervezeti felépítése   

 
II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

4. Hatósági Osztály feladata 

4.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el.  

4.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

4.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

4.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete, továbbá a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése. 

4.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

 

BFKH XVII. Kerületi 
Hivatala 

Hivatalvezetés 
 

  

 
 

Kormányablak Osztály 
 

 

 

 
Hatósági Osztály 

 

 

Gyámügyi Osztály 
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a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

4.6. A menedékjogról szóló törvényben és külön jogszabályban meghatározott, a kerületi hivatal 
hatáskörébe tartozó feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet a támogatásra jogosult menekült, 
oltalmazott, illetve menedékes személyről; 

4.7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

4.7.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.7.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.7.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

4.8. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

4.9. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

4.10. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

4.11. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

4.12. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

4.13. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

4.14. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
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helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

4.15. A magyar állampolgárságról szóló törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján az állampolgársággal kapcsolatos kérelmek átvétele, állampolgársági 
ügyekben eljáró hatósághoz történő továbbítása. 

4.16. A hivatalvezető munkájának támogatása körében funkcionális és adminisztratív feladatok 
ellátása, így különösen: 

4.16.1. A Hivatal egészét érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, az emlékeztetők 
elkészítése. 

4.16.2. Felsővezetői/szakmai irányítói felkérés alapján jogszabálytervezetek véleményezése. 

4.16.3. A védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása. 

4.16.4. Közreműködés a kormányhivatal humánpolitikai, képzési feladatai ellátásában. 

4.16.5. Ügyviteli és informatikai feladatok ellátása, ügyiratkezelés, irattárazás. 

4.16.6. A hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése, leltározás. 

4.16.7. A Hivatal üzemeltetésével, működésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés 
(felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás, 
karbantartási igények összeállítása). 

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 
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5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

 

6. Gyámügyi Osztály feladata 

6.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

6.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

6.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

7. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

7.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint, az alábbi kiegészítésekkel: 

7.2.  A hivatal vezetője és a hivatalvezető-helyettes a kerületi védelmi igazgatási feladatok körében 
ellátják az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az 
annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,a honvédségi adatkezelésről, az egyes 
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a katasztrófavédelemről szóló 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.  

7.3. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló utasítás a 
továbbiakban nem írja elő számára a kerületi hivatal valamely szervezeti egységének vezetését, 
azonban a Hatósági Osztály tekintetében az osztályvezetői feladatokat továbbra is a hivatalvezető-
helyettes látja el. 

8. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

8.1. Kormánytisztviselő 

a) ügyfélszolgálati feladatok 

b) ügyviteli feladatok 

c) hatósági feladatok 

9. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

9.1. Kormánytisztviselő 

a) hatósági feladatok 

b) titkársági feladatok 

c) ügyviteli feladatok 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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10. A Gyámügyi foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő 

a) gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok 

b) ügyviteli feladatok 

IV. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

11. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

12. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

V.   Fejezet 

Működési rend 

13. Helyettesítés 

 A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

14. Ügyfélfogadás  

 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 Hatósági Osztály 
Hétfő: 9:00-17:00 
Kedd: nincs 
Szerda: 13:00-16:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 08:00-12:00 
 
  

http://www.kormanyablak.hu/


Budapest Főváros Kormányhivatala ügyrendjéről szóló 
31/2020. (VII.31.) utasítás 49. számú melléklete 

 

7 

 
 Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 9:00-17:00 
Kedd: nincs 
Szerda: 13:00-16:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 08:00-12:00 

15. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

16. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

17. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint, továbbá folyamatba épített vezetői 
ellenőrzés megvalósítása. 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1675 Budapest Pf.: 9. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1181 Budapest, Városház u. 16. 
E-mail (1): titkarsag@18kh.bfkh.gov.hu (Központi e-mail cím) 
E-mail (2): gyamugy@18kh.bfkh.gov.hu (Gyámügyi Osztály) 
E-mail (3): hatosag@18kh.bfkh.gov.hu (Hatósági Osztály) 
E-mail (4): hatosag2@18kh.bfkh.gov.hu (Hatósági Osztály 2.) 
E-mail (5): kormanyablak@18kh.bfkh.gov.hu (Kormányablak Osztály) 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

1181 Budapest, Batthyány L. u. 80. 
1181 Budapest, Üllői út 445. 
1181 Budapest, Darus u. 5. 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XVIII. 
kerületére, az állami foglalkoztatási feladatok körében Budapest Főváros XVIII. és XIX. kerületére 
terjed ki. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

 

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

5.2. Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.3. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

5.4. Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.5. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

5.6. Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.7. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

5.8. Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott 
szolgáltatásokat biztosítja. 

5.9. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.10. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, 
de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.11. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.12. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

6. A Gyámügyi Osztály feladata 

6.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal 
feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít 
vagy kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

6.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

6.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

7. Hatósági Osztály 1. feladata 

7.1. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 
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7.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

7.2.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.2.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.2.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

8. Hatósági Osztály 2. feladatai: 

8.1. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

8.2. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

8.3. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

8.4. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

8.5. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

8.6. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

8.7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az annak 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

8.8. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

8.9. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

8.10. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
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vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

8.11. Közlekedési igazgatási ügyekben végrehajtási eljárás kezdeményezése 

8.12. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

9. Foglalkoztatási Osztály feladata 

9.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az álláskeresési 
járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával és folyósításával 
kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő feladatokat lát 
el. 

9.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és 
megvalósításában; 

9.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások megállapításával és 
kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

9.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-
számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-
számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 

9.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon 
keresztül meghatározott feladatok megvalósítása. 

9.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása; 

9.10. A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

9.11. A rendbírsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

9.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

9.13. Az alábbi szolgáltatási feladatok ellátása körében: 

a) munkaközvetítést végez, 
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b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

9.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat, illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat lát el, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok megvalósítását, az 
ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat látja el, 

d) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat látja el. 

III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 
 

10. A Hivatalvezető feladatai 

11. Hivatalvezető-helyettes feladatai 

12. Osztályvezető feladatai 

12.1. Az Ügyrend általános szabályai szerint. 

13. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő 

13.1.1. ügyfélszolgálati feladat 

13.1.2. igazgatási és titkársági feladat 

13.1.3. ügyviteli feladat 

14. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő 

14.1.1. gyámügyi és gyermekvédelmi feladat  

14.1.2. igazgatási és titkársági feladat  

14.1.3. ügyviteli feladat  

15. A Hatósági Osztály 1. foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő:  
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15.1.1. hatósági ügyintézői feladat  

15.1.2. igazgatási és titkársági feladat  

16. Hatósági Osztály 2. foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő 

16.1.1.  hatósági ügyintézői feladat 

16.1.2. igazgatási és titkársági feladat 

16.1.1. ügyviteli feladat 

17. Foglalkoztatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

17.1. Kormánytisztviselő 

17.2. ügyfélszolgálati feladat  

17.2.1. igazgatási és titkársági feladat 

17.2.2. ügyviteli feladat 

18. Munkavállaló 

a) végzi a karbantartási, eszközbeszerzési, raktározási, leltározási, az új belépők jogosultság-
igénylésével, valamint a gépjármű-igényléssel kapcsolatos feladatokat 

b) elvégzi mindazon feladatokat, amikkel hivatali felettese megbízza. 

IV. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

19. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

20. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző pontban 
megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

V. Fejezet 

Működési rend 

21. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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22. Ügyfélfogadás 

 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 Gyámügyi Osztály  
Hétfő: 13:30-17:00 
Kedd:  
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 
Csütörtök:  
Péntek: 08:00-12:00 

Valamint – erre irányuló igény esetén – munkaidőben, az ügyféllel előzetesen egyeztetett egyéb 
időpontban tartanak ügyfélfogadást. Az osztályvezető minden hónap első szerdáján –előzetes időpont 
egyeztetést követően– 13.00 és 16. 00 óra között tart ügyfélfogadást. Az ügyfél számára biztosítani 
kell az előzetes időpontfoglalás lehetőségét. Az ügyfél telefonon közvetlenül az ügyintézővel 
egyeztethet időpontot. Az ügyintézők a nagyobb számú ügyfelet érintő ügyekben a tárgyalást 
elsődlegesen az ügyfélfogadási időn kívül, munkaidőben tartják meg. 

 
Hatósági Osztály 1-2 

Hétfő: 13:00-17:00 
Kedd:  
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 
Csütörtök:  
Péntek: 08:00-12:00 

 

 Foglalkoztatási Osztály 
Hétfő: 08:30-15:00 
Kedd: 08:30-15:00 
Szerda: 08:30-15:00 
Csütörtök: A közérdekű munkával kapcsolatos ügyintézés miatt jelentkezők, 

továbbá a munkáltatók fogadását a csütörtöki ügyfélmentes napon is 
biztosítani szükséges. 

Péntek: 08:30-12:00 
 

http://www.kormanyablak.hu/
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23. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

23.1.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

23.1.2. Az osztályok közötti együttműködés  

A hivatalvezető a hivatalvezető-helyettesen és az általa vezetett Hatósági Osztályon keresztül, 
valamint a heti rendszerességgel megtartásra kerülő, általa – távolléte esetén a hivatalvezető-
helyettes által – megtartásra kerülő vezetői értekezleteken keresztül koordinálja az osztályok közötti 
együttműködést. 

24. Értekezletek 

24.1.1. A hivatalvezető minden hétfőn 11:00-tól hétindító vezetői értekezletet tart, amelyen részt vesz 
a hivatalvezető-helyettes, az osztályvezetők, valamint a hivatalvezetői referens és egy fő titkársági 
ügyintéző. Az értekezletről emlékeztető készül. A hivatalvezető az értekezlet időpontjának esetleges 
változtatásáról előzetesen értesíti a résztvevőket. 

24.1.2. Az osztályvezetők havi rendszerességgel, illetve szükség szerint osztályértekezletet tartanak, 
amelyről előzetesen  

25. Ellenőrzés 

25.1.1. A hivatalvezető a folyamatba épített vezetői ellenőrzésen keresztül, illetve az éves ellenőrzési 
tervben meghatározottak szerint, és eseti jelleggel (szúrópróbaszerűen vagy a kiemelt ügyek 
esetében vezetői tájékoztatás révén), személyesen vagy a hivatalvezető-helyettes útján folytat 
ellenőrzéseket. 

25.1.2. A központilag – az éves ellenőrzési tervben vagy esetileg – meghatározott (belső és külső) 
ellenőrzési feladatokat személyesen vagy a hivatalvezető-helyettes, illetve az érintett osztályvezető(k) 
útján koordinálja. 

25.1.3. Az osztályvezetők az általuk irányított szervezeti egység tekintetében a folyamatba épített 
vezetői ellenőrzés útján, valamint az eseti (belső és külső) vesznek részt az ellenőrzésekben. 
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I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1701 Budapest, Pf. 53. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 
E-mail: titkarsag@19kh.bfkh.gov.hu 

2. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XIX. 
kerületére terjed ki. 

3. A Hivatal szervezeti felépítése 

 
 

II. Fejezet 
A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

 

4. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

 

4.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

4.2.A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

4.3.A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek  

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-
helyettes 

Hatósági 
Osztály 

Gyámügyi 
Osztály 

Kormányablak 
Osztály 
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Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán 

4.4.A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

4.5.Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

4.6.A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

4.7.A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

4.8.Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

5. Hatósági Osztály feladata 

5.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

5.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása. 

5.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet 
alapján ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

5.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

5.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 
b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

5.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

5.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 
b) aktív korúak ellátásával, 
c) ápolási díjjal, 
d) gyermekek otthongondozási díjával  
kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 
b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   
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kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

5.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
a kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

5.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

5.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

5.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

5.11. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

5.12. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

5.13. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

5.14. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

5.15. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

6. Gyámügyi Osztály feladata 

6.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

6.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 
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6.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

 

III. Fejezet 
 A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

7. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
 

8. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

8.1.Kormánytisztviselő  
a) ügyfélszolgálati feladatok  
b) titkársági és igazgatási feladatok 
 

9. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

9.1.Kormánytisztviselő 
a) hatósági feladatok  
b) titkársági feladatok 

9.2.  Munkavállaló: adminisztrátori feladatok  

10. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1.Kormánytisztviselő 
a) gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok 
b) titkársági és igazgatási feladatok  
c) titkársági feladatok 

 
IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
 

11. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

12. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 
 

V. Fejezet 
Működési rend 

13. Helyettesítés  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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14. Ügyfélfogadás  

 Kormányablak Osztály 
Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-16:00 
Szerda: 11:00-19:00 
Csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 13:00-16:30 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 
 

 Hatósági Osztály 
Hétfő: 13:00-16:30 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 

15. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

16. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

17. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

http://www.kormanyablak.hu/


Budapest, 2020.07. r51.  

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Ogyrendjerol szolo 
3!..12020. (g\(:3.\. utasitas 52. szimlj melleklete 

Budapest F6varos Kormanyhivatala 

XX. Keriileti Hivatala 

ljgyrendje 

Budapest, 2020. 2020 JfiL 2 8. 

. Kerijleti Hivatala 
hivatalvezeto 
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1725 Budapest, Pf. 88. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1201 Budapest XX., Vörösmarty u. 3. 
E-mail (1): titkarsag@20kh.bfkh.gov.hu 
E-mail (2): kormanyablak@20kh.bfkh.gov.hu 
E-mail (3): hatosag@20kh.bfkh.gov.hu 
E-mail (4): gyamugy@20kh.bfkh.gov.hu 
E-mail (5): nepegeszsegugy20@20kh.bfkh.gov.hu 
E-mail (6): foglalkoztatas@20kh.bfkh.gov.hu 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyein is végzi 

1201 Budapest XX., János u. 6. (Foglalkoztatási Osztály) 
1204 Budapest XX., Igló u. 6-6/a. (Népegészségügyi Osztály) 
1212 Budapest XXI., Táncsics Mihály u. 69. (Népegészségügyi Osztály XXI. kerületi 
Kirendeltsége) 

3. Illetékesség 

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XX. 
kerületére terjed ki. 
3.2. A Népegészségügyi Osztály illetékessége Budapest XIX., XX., XXI. és XXIII. kerültére tejed 
ki. 
3.3. A Foglalkoztatási Osztály illetékessége Budapest XX. és XXIII. kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése  

 

 

 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes Gyámügyi Osztály 

Hatósági Osztály 

Kormányablak Osztály 

Foglalkoztatási Osztály 

Népegészségügyi Osztály 

mailto:titkarsag@20kh.bfkh.gov.hu
mailto:kormanyablak@20kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@20kh.bfkh.gov.hu
mailto:gyamugy@20kh.bfkh.gov.hu
mailto:nepegeszsegugy20@20kh.bfkh.gov.hu
mailto:foglalkoztatas@20kh.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 
A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei 
között ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el 
azonnali ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott 
szolgáltatásokat biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak 
haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az 
eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a 
beadvány kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

 

6. Hatósági Osztály feladata 

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása. 

6.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet 
alapján ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, 
és ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 
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6.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben a kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat 
hiányában a költségek kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

6.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó 
berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 
berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem 
értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 
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d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, 
forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) 
engedélyezése. 

6.13. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal 
feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert 
indít vagy kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

8. Népegészségügyi Osztály feladata 

8.1. Jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja 

8.1.1. A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy, gyermek- és ifjúság-egészségügy, illetőleg kémiai biztonság), a 
járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és 
egészségmegőrzési), feladatokat: 

8.1.2.  a hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását 
és felügyeletét; 

8.1.3. az egészségügyi ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai 
felügyelet). 

8.1.4. Biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

8.2. A feladatok nem szakterületi tevékenység szerint csoportosítása 

8.2.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése.  

8.2.2. Engedélyező határozatok kiadása. 

8.2.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység, szakkérdések 
vizsgálata 

8.2.4. Szakvélemények készítése. 

8.2.5. Egyéb eljárási tevékenység:  

a) a hatósági tevékenységgel összefüggésben szükséges intézkedések megtétele: idézés; 
átirat, végzés, határozat, szankcionálás (kémiai terhelési, egészségvédelmi, egészségügyi 
igazgatási, egészségügyi, eljárási bírság kiszabása és eljárási költség megállapítása), 

b) kintlévőségek, kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a 
behajtásról, 

c) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés, 
szükséges intézkedések kezdeményezése és megtétele, 

d) hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása, 

e) tanácsadás, tájékoztatás, 

f) ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattárazás), 
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g) kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy figyelmeztetésben 
részesítése, 

h) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a 
fegyelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése, 

i) bűncselekmény észlelése esetén feljelentés megtétele az illetékes szervnél, 

j) kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók készítése a megadott szempontok szerint, 
a határidők betartásával, 

k) folyamatos kapcsolattartás önkormányzatokkal, társhatóságokkal, egyéb intézményekkel. 

l) tevékenységét érintő jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérései, részvétel 
a szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, 
véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában, 

m) az egységnyilvántartó rendszerek folyamatos aktualizálása, új adatok felviteléről, változások 
követéséről és azok rögzítéséről gondoskodás, 

n) ad hoc ellenőrzésekben társhatóság, felettes szerv megkeresésére indokolt esetben 
részvétel, 

o) munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részvétel, 

p) megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai vélemény adás. 

8.2.6. Mintavételezést végez, laboratóriumi vizsgálatokat, a minták eredményének értékelését 
követően, szükség esetén hatósági intézkedést foganatosít.  

8.2.7. Különleges jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, 
megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, terror veszélyhelyzet), egészségügyi válsághelyzet, 
katasztrófa, esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 

8.2.8. Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a 
felettes szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

8.2.9. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról 
gondoskodik. 

9. Egyes szakterületek által ellátott feladatok 

9.1. Település- és környezet-egészségügy 

9.1.1. A szakterület víz-, levegő-, talajhigiénés és szépségápolási higiénés, szabadidős és 
szálláshely szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, illetve lakossági 
bejelentések kapcsán folytatja a jogszabályokban meghatározott tevékenységeket. 

9.1.2. Végzi a vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 
gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés ellenőrzését. 

9.1.3. Medencés közfürdők alapadatainak, illetve mintavételi helyeinek rögzítését, 
karbantartását ellátja a HUMVI szakrendszerben. 

9.1.4. Elvégzi a szezonális medencés fürdők működésének ellenőrzését. 

9.1.5. Egyedi vízellátó rendszerek vízminőség vizsgálatára vonatkozó programot, illetve a 
vízbiztonsági tervek jóváhagyási eljárásait lefolytatja. 

9.1.6. A felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet szerinti határértékek 
megállapításához kötött eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. 

9.1.7. Elvi vízjogi, vízjogi létesítési, vízjogi üzemeltetési, vízjogi fennmaradási engedélyezési és 
vízjogi megszüntetési eljárásban szakhatóságként. részt vesz. 
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9.1.8. A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-
fertőzési kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot 
jelentő létesítményeket ellenőrzi és szükség szerint intézkedik. 

9.1.9. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárásokban szakhatóságként 
részt. 

9.1.10. Zárt terek légszennyezettségének közegészségügyi vizsgálatát végzi. 

9.1.11. A zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az 
építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 
tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása. 

9.1.12. Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, az 
elhelyezésére igénybe vehető szennyvíztisztító telep, a települési hulladék előkezelése, tárolása, 
hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése, hulladékkezelő létesítményének engedélyezése 
iránti eljárásában szakkérdésben szakhatóságként vesz rész. 

9.1.13. A települési hulladékkezelő telepek, továbbá a hulladékbegyűjtő helyek hulladékégető- és 
lerakó telepek évente történő ellenőrzését és a szükséges intézkedések megtételét végzi. 

9.1.14. A tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, valamint a 
szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a 
(D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás elégtelensége 
esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási 
záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a 
kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatala iránti eljárásában szakhatóságként vesz 
részt. 

9.1.15. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás engedélyezése. 

9.1.16. Holttest külföldre történő szállítását engedélyezi. 

9.1.17. Sír vagy sírbolt felnyitást (sírnyitás), valamint fertőző betegségben elhunyt sírhelyére 
történő rátemetést engedélyez. 

9.1.18. Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán túl, illetve folyamatos hűtés 
esetén, 15 napon túl történő koporsós temetést engedélyez. 

9.1.19. Állatkert, állatotthon létesítésének és működésének engedélyezési eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

9.1.20. Polgári repülőtér elvi létesítésének, használatbavételének engedélyezésére, valamint az 
általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére 
irányuló eljárásban szakhatóságként vesz részt. 

9.1.21. Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, tetováló szalonok, masszázs, 
fogyasztó szalonok, fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális létesítmények, kereskedelmi 
szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, hajléktalan és szociális szállók, Kereskedelmi és 
közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények (kivéve 
élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók ellenőrzését végzi. 

9.1.22. Szakmai véleményt készít: nem építési engedély köteles belső átalakítások; nem 
engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása; lakásvizsgálat; 
vízmintavételi ütemtervek ügyében. 

9.1.23. Közegészségügyi előírások betartását ellenőrzi a büntetés végrehajtási intézetek 
fogvatartottak elhelyezésére szolgáló egységeiben. 

9.1.24. Hozzájárul a töltő-ürítő rendszerű medencék esetén a fertőtlenítőszer adagolásához. 
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9.2. Kémiai biztonság 

9.2.1. Felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzőket. 

9.2.2. Veszélyes anyag/keverék harmadik országba történő kivitelének, ill. behozatalának 
ellenőrzését végzi.  

9.2.3. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez. 

9.2.4. Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó korlátozások, ill. rákkeltő anyagokra vonatkozó előírások ellenőrzését 
végzi. 

9.2.5. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, 
veszélyes vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon 
követését, nyilvántartás vezetését végzi. 

9.2.6. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (REACH) foglaltakat ellenőrzi. 

9.2.7. A REACH rendelet alapján előregisztrált/regisztrált anyagot/árucikket 
gyártókat/importálókat kiemelten figyelemmel kíséri. 

9.2.8. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK (CLP) rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi. 

9.2.9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003 
(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat. 

9.2.10. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet vállal a 
riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

9.2.11. A bejelentett egészségügyi kártevőirtó tevékenységről, az engedéllyel rendelkező 
személyről, vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

9.2.12. I. forgalmi kategóriájú irtószerrel végzett tevékenységet engedélyezi, ellenőrzi 38/2003. 
(VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. 

9.2.13. A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzletek engedélyezési 
eljárásában szakhatóságként közreműködik. 

9.2.14. Végzi a humán mérgezési esetek bejelentésének vizsgálatát I. fokon. 

9.3. Élelmezés-egészségügy 

9.3.1. Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, azok 
okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

9.3.2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatósági ellenőrzését végzi. 

9.3.3. Az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését végzi. 

9.3.4. Vizsgálja a tápanyag összetételt és az egészségre vonatkozó állításokat az 1924/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, engedélyezett állításokat a 432/2012/EU bizottsági rendelet alapján. 

9.3.5. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a közétkeztetés - ezen 
belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, a nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 
keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott élelmiszerekre, 
ételekre, étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a 
nevelési-oktatási intézményekben eladásra szánt élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének 
megfelelősége tekintetében. 
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9.3.6. Ellátja a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásának ellenőrzését, felfüggesztését, korlátozását. 

9.3.7. Ellátja a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és 
bébiételek ellenőrzését. 

9.3.8. Anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszereket ellenőriz.  

9.3.9. Speciális gyógyászati célra szánt tápszereket ellenőriz.  

9.3.10. Testtömeg csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra 
szánt élelmiszereket vizsgál. 

9.3.11. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló 
rendelet követelményei betartásának ellenőrzését végzi. 

9.3.12. A kozmetikai termékek hatósági ellenőrzéséről, mintavételezésről, egészségügyi kockázatot jelentő 
kozmetikumokkal kapcsolatos, intézkedések megtételéről gondoskodik. 

9.3.13. Feladata a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása. 

9.3.14. Vásári, piaci, vásárcsarnoki, bevásárlóközponti árusítást ellenőrzi. 

9.3.15. Kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárásában táplálkozás-egészségügyi, dietetikai 
szempontból szakhatóságként közreműködik. 

9.3.16. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységét élelmezés és táplálkozás-egészségügyi 
szempontból ellenőrzi. 

9.3.17. Feladata a vitaminok, ásvány anyagok és bizonyos egyéb anyagokról szóló jogszabály szerinti nem 
megfelelőségével kapcsolatos bejelentések fogadása. 

9.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy 

9.4.1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális 
gyermekotthon, különleges gyermekotthon, utógondozó) szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez népegészségügyi szakkérdésben történő közreműködés. 

9.4.2. A napközis, kereskedelmi és magánszálláshelyes, valamint a nem üzleti célú közösségi 
szabadidős szálláshelyen üzemeltetett táborokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 
(táborbejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele, igazolás kiadása, működés közben 
ellenőrzés). 

9.4.3. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház közegészségügyi 
követelményeinek ellenőrzése minden évben március 31-ig. 

9.4.4. Rendszeres közegészségügyi ellenőrzés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, oktatatási-
nevelési intézményekben, gyermeküdülőkben, táborokban. 

9.4.5. Közreműködés építésügyi hatósági eljárásokban szakhatóságként. 

9.4.6. A büntetés-végrehajtás szervei által fenntartott nevelési oktatási intézményekben - a 
büntetés végrehajtás Egészségügyi Főosztályával közösen ellátja az I. fokú hatósági feladatokat. 

9.4.7. Ellátja a vándortáborokkal kapcsolatos, jogszabály által meghatározott hatósági 
feladatokat (bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások folyamatos kiadása a táborszervezők 
részére). 

9.5. Járványügyi tevékenység 

9.5.1. Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet: 

a) az elektronikusan érkező fertőzőbeteg be-és kijelentéseket figyelemmel kíséri, kivizsgálja, a 
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kivizsgálás eredményeit a nyilvántartórendszerben (OSZIR) rögzíti, 

b) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 

c) vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, 

d) fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 
járványügyi vizsgálat végzése, járványügyi elkülönítés elrendelése, járványügyi megfigyelés és 
zárlat elrendelése, járványügyi ellenőrzés elrendelése, minősítése, és megszüntetése, 
járványveszély vagy járvány esetén gyermek-, egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények 
(bölcsődék, óvodák, általános iskolák, bentlakásos gyermekintézmények) működésének 
korlátozása, 

9.5.2. TBC eset előfordulása esetén az illetékes Tüdőgondozó Intézet Vezetőjének 
kezdeményezésére szűrővizsgálat elrendelése. 

9.5.3. Az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulásának, továbbá 
bármilyen fertőző betegség (amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál 
lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő) kivizsgálása. 

9.5.4. Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeinek 
betartását, az infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését rendszeresen ellenőrzi, 
szükség esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

9.5.5. Védőoltásokkal kapcsolatosan 

a) illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai tevékenységeket, 

b) védőoltásokkal kapcsolatos fokozott reakciók, szövődmények bejelentésének továbbítása, 

c) megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében kötelező védőoltás elrendelése egy 
település lakossága körében az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott 
kockázatértékelés alapján, 

d) védőoltással kapcsolatos jelentések rögzítése az OSZIR-ban, 

e) ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat és az oltóorvos oltási 
dokumentációját, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

f) védőoltási kötelezettség teljesítésének elrendelése. 

9.5.6. Menekült személyek járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatainak elrendelése. 

9.6. DDD szakterület feladatai 

9.6.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos 
tevékenységét. 

9.6.2. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és 
jelentést küld negyedévente a felettes szervnek. 

9.6.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, 
indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben 

9.6.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 
fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat. 

9.6.5. Amennyiben a fenntartó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, kötelezi az 
egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

9.7. Kórházhigéniés tevékenység 

9.7.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén működő mindazon egészségügyi 
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szolgáltatókat, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály 
számára előír. 

9.7.2. Sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfok vizsgálatának és műszaki 
felülvizsgálatának meglétét ellenőrzi az alapellátásban, illetve a járóbeteg ellátás területén. 

9.7.3. Egészségügyi szolgáltatókat ellenőrzi az egészségügyi tevékenység végzéséhez 
szükséges éles vagy hegyes eszközök használatából eredő kockázatokkal kapcsolatosan. 

9.7.4. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék hulladékkezelési utasításában 
foglaltak végrehajtását ellenőrzi. 

9.7.5. Közreműködik kórházhigiénét érintő építésügyi hatósági eljárásokban. 

9.8. Egészségügyi igazgatás 

9.8.1. Szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, 
valamint a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett. 

9.8.2. Gondoskodik az egészségügyi szolgáltatók (alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni 
hospice ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli 
szülészeti és újszülött - ellátási tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi 
intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg szakellátás - ideértve az 
egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat- és diagnosztikai szolgáltatást 
nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén) 
működési engedélyeinek kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról, nyilvántartásáról, 
ellenőrzéséről, szükség esetén intézkedés megtételéről. 

9.8.3. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését, valamint 
nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti 
egységeiről, az általuk végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül 
végezhető egyes tevékenységekről, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési 
engedélyekről, valamint az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi 
tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével 
összefüggő adatairól. 

9.8.4. Egészségügyi szolgáltató tevékenysége szüneteltetésének vagy újbóli megkezdésének 
bejelentését tudomásul veszi. 

9.8.5. Dönt háziorvos választással kapcsolatos vitás ügyekben. 

9.8.6. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 
nyilvánít. 

9.8.7. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

9.8.8. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, a tevékenység 
gyakorlásának igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

9.8.9. Ápolási díj megállapítására irányuló eljárásban az ápolt súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg állapotáról szóló igazolás felülvizsgálatára ápolást indokoló diagnózis szerinti 
szakorvost vagy szervet jelöl ki. 

9.8.10. Egészségügyi dolgozó alkalmasságával kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.8.11. Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekkel, fogyatékossággal 
kapcsolatos feladatokat lát el. 

9.8.11.1. Betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló 
igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listájának tájékoztatás 
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céljából honlapon történő közzétételéről gondoskodik. 

9.8.11.2. Szakvélemény felülvizsgálatára szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos 
felkérését kezdeményezi. 

9.8.12. A fővárosi és megyei kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat (a 
továbbiakban: CSVSZ) működését bejelentés alapján hatósági nyilvántartásba veszi. 

9.8.13. Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással 
kapcsolatban tett, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasszal 
kapcsolatban eljár azokban az esetekben, amelynél a panasszal érintett egészségügyi 
szolgáltató részére működési engedély kiadására jogosult. 

9.9. Vezető védőnői tevékenység 

9.9.1. Közreműködik a területi és iskolavédőnők szakmai irányításában, támogatásában. 

9.9.1.1. Támogatja a védőnői szakterület feladatainak egységes, megfelelő színvonalon történő 
végzését. 

9.9.1.2. Szakvéleményt ad, különös tekintettel: 

a) védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére 
irányuló eljárásokra, 

b) a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátására, 

c) a védőnői körzetek kialakítására, 

d) ellátandó oktatási intézmények számára, típusára, 

e) az oktató védőnői körzetek kijelölésére, 

f) védőnői állásra pályázókra és pályázatokra, 

g) a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetekre, előterjesztésekre, 

h) megkeresésekre és mindazon kérdésekre, amelyek véleményezésére a szakmai felettese 
felkéri. 

9.9.1.3. Igazolja a területi védőnői szolgálat által ellátandó várandós anyák számát. 

9.9.1.4. Felkérésre részt vesz a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetek, szakmai 
anyagok kidolgozásában. 

9.9.1.5. Felkérésre közreműködik a védőnői szakterületet érintő rendkívüli, népegészségügyi 
feladatok, projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, követésében, 
értékelésében, felügyeletében. 

9.9.1.6. Munkaértekezletet tart a védőnői feladatok egységes, megfelelő ellátása érdekében. 

9.9.1.7. Szakmai látogatást végez védőnői tevékenység támogatása, a problémák feltárása, 
kezelése érdekében. 

9.9.1.8. Együttműködik, szakmai megbeszélést, egyeztetést tart szükség szerint a védőnői 
szakterület kapcsolatrendszerének szereplőivel. 

9.9.1.9. Együttműködik a védőnői alap- és továbbképzést folytató intézményekkel, felkérésre 
közreműködik a védőnői tevékenység fejlesztésére irányuló képzések szervezésében, 
megvalósításában.  

9.9.1.10. Elemzi, bemutatja (visszajelzi) évente a védőnői ellátással és tevékenységgel 
kapcsolatos tapasztalatokat, eredményeket a rendelkezésre álló adatok, jelentések, vizsgálatok 
alapján. 
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9.9.1.11. Javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez a védőnői tevékenység 
eredményességének elismerésére (kitüntetésekre) és javítására. 

9.9.1.12. Képviseli a védőnői szakmát és a vezető védőnői szakterületet. 

9.9.2. Szakmailag felügyeli/ellenőrzi a területi és iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. 

9.9.3. Közreműködik a védőnői szakterületet érintő hatósági ellenőrzésekben. 

9.9.4. Rendelkezik a feladatellátással kapcsolatos nyilvántartásokkal, adatokkal. 

9.9.5. Adatgyűjtést végez, éves munkatervet és jelentést készít. 

9.10. Családvédelmi szolgálat (CSVSZ) 

9.10.1. A” és „B” Családvédelmi tanácsadást végez (tájékoztatást ad súlyos válságban levő, a 
terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó várandósok/párok részére. 

9.10.2. Családtervezési tanácsadást végez. 

9.10.3. Ifjúsági tanácsadást tart. 

9.10.4. Szervezi az oktatási intézményen kívüli családtervezéssel kapcsolatos ismeretek 
terjesztését. 

9.10.5. Nyomon követi a terhesség megszakítás szándékának kimenetelét. Közreműködik a 
CSVSZ tevékenysége minőségének fejlesztésében. 

9.10.6. Rendszeresen részt vesz (havonta) a CSVSZ esetmegbeszélő csoportfoglalkozáson. 

9.11. Egészségfejlesztés 

9.11.1. A felettes szerv szakmai iránymutatásával és segítségével végzi az 
egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálását, részt vesz 
a végrehajtásban. 

9.11.2. Részt vesz az egészséggel kapcsolatos lakossági kommunikációs programok 
kidolgozásában és végrehajtásában. 

9.11.3. Támogatja az iskolák, bentlakásos intézmények lakóit érintő egészségfejlesztési 
programjainak megalkotását és megvalósítását. 

9.11.4. Támogatja a helyi önkormányzatnak a helyi lakosság egészségmegőrzésével, 
egészségvédelmével kapcsolatos törekvéseit. 

9.11.5. Támogatja az egészségfejlesztésben, egészségmegőrzésben érdekelt civil szervezetek 
tevékenységét. 

9.11.6. Lehetőségeihez mérten felhívja a figyelmet az egészséggel kapcsolatos világnapok 
üzeneteire. 

9.11.7. Részt vesz a központilag előállított, egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztató 
anyagok lakossághoz juttatásában. 

9.11.8. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás 
megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat 
kezdeményez, illetve végez. 

10. Foglalkoztatási Osztály feladata 

10.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával 
és folyósításával kapcsolatos feladatokat lát el. 
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10.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő 
feladatokat lát el. 

10.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és 
megvalósításában; 

10.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 
megállapításával és kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

10.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

10.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

10.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 

10.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási 
Főosztályon keresztül meghatározott feladatok megvalósítása. 

10.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása; 

10.10. A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

10.11. A rendbírsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

10.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

10.13. Az alábbi szolgáltatási feladatok ellátása körében: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek 
enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

10.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat, illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat lát el, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 
megvalósítását, az ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat látja el, 
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d) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat látja el. 
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11. A Hivatal Osztályainak további feladatai 

11.1. A szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb feladatok ellátása. 

11.2. Üzemeltetési feladatok 

11.2.2. Leltárfelelősi feladatok ellátása, hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése. 

11.2.3. Bélyegző-nyilvántartás vezetése. 
11.2.4. A kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés (ingatlan 
és ingóság meghibásodásának jelentése; eszköz-, irodaszer-, gépjárműigénylés stb.). 

11.3. Az ügyviteli és informatikai feladatok 

11.3.2. Az Iratkezelési Szabályzatban foglalt ügyirat-kezelési, irattározási, iratvédelmi feladatok 
ellátásának megszervezése, működtetése. 
11.3.3. A Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR), iktatórendszerekkel (Poszeidon, IMAP, stb.) 
összefüggő feladatok (kulcsfelhasználói, jogosultság kezeléssel kapcsolatos) elvégzése. 

11.4. Humánpolitikai feladatokban való közreműködés 

11.4.2. Személyügyekkel kapcsolatos, nyilvántartások (szabadság, távolmaradás, telefonkönyv, 
arckép nélküli bérletek, stb.) vezetése, adatszolgáltatások teljesítése. 
11.4.3. Közreműködés a kormányhivatali képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. 

11.5. Az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 

11.6. A kerületi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

 
III. Fejezet 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

12. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

13. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

13.1. Kormánytisztviselő 
a) ügyfélszolgálati feladatok  
b) titkársági és ügyviteli feladatok 

14. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

14.1. Kormánytisztviselő 
a) hatósági feladatok 
b) szociális feladatok 
c) titkársági és ügyviteli feladatok  

15. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

15.1. Kormánytisztviselő 
a) gyámügyi feladatok 
b) titkársági és ügyviteli feladatok 

16. A Népegészségügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

16.1. Kormánytisztviselő 
a) népegészségügyi feladatok 
b) titkársági és igazgatási feladatok  

16.2. Munkavállaló: Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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17. A Foglalkozatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

17.1. Kormánytisztviselő 
a) foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatok 
b) hatósági feladatok  

IV. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

18. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal 
megvizsgálja abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának 
illetve módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem 
módosítja és nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül 
elektronikus úton megküldi a keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira 
vonatkozó nyilatkozatával együtt a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

19. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton 
megküldi a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre 
vonatkozó nyilatkozatával együtt. 

    
V. Fejezet 

Működési rend 

20. Helyettesítés  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

21. Ügyfélfogadás 

 
 Kormányablak Osztály* 
Hétfő: 08:00 – 18:00 
Kedd: 08:00 – 16:00 
Szerda: 11:00 – 19:00 
Csütörtök: 08:00 – 16:00 
Péntek: 08:00 – 14:00 
 
 Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 14:30-18:00 
Kedd:  
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök:  
Péntek: 08:00-11:30 
 
 Hatósági Osztály 
Hétfő: 14:30-18:00 
Kedd:  
Szerda: 08:00-16:30 
Csütörtök:  
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Péntek: 08:00-11:30 
 
 
 Foglalkoztatási Osztály 
Hétfő: 08:30-15:00 
Kedd: 08:30-15:00 
Szerda: 08:30-15:00 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, de a közérdekű munkával kapcsolatosan jelentkező 

személyek, valamint a munkáltatók számára biztosítani kell a személyes 
ügyintézést 

Péntek: 08:30-12:00 
 
 Népegészségügyi Osztály 
Hétfő: 13:00-16:00 
Kedd:  
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök:  
Péntek: 08:00-12:00 
 
Családvédelmi Szolgálat 
 XX. kerület Ady Endre 

u. 1. II.em.56. 
XXI. kerület Táncsics 
Mihály u. 69. 

XIX. kerület Ady Endre 
u. 122-124. I. em. 163. 

Hétfő: 09:00-15:00 09:00-15:00  
Kedd: 09:00-15:00  09:00-15:00 
Szerda:  09:00-15:00 09:00-15:00 
Csütörtök: 09:00-15:00 09:00-15:00  
Péntek: 09:00-15:00  09:00-15:00 

22. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

23. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

24. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1751 Budapest, Pf. 18. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1211 Budapest, Szent Imre tér 11. 
E-mail(1): titkarsag@21kh.bfkh.gov.hu 
E-mail(2): kormanyablak@21kh.bfkh.gov.hu 
E-mail(3): gyamugy@21kh.bfkh.gov.hu 
E-mail(4): hatosag@21kh.bfkh.gov.hu 
E-mail(5): foglalkoztatas@21kh.bfkh.gov.hu  

2. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XXI. 
kerületére terjed ki. 

3. A Hivatal szervezeti felépítése 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

II. Fejezet 
A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása 

4. Hatósági Osztály feladata 

4.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

4.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

4.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

4.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

4.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

4.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 

Kormányablak 
Osztály 

Hatósági 
Osztály 

Foglalkoztatási 
Osztály 

Gyámügyi 
Osztály 

Hivatalvezetés 
 
 

mailto:titkarsag@21kh.bfkh.gov.hu
mailto:okmanyiroda@21kh.bfkh.gov.hu
mailto:gyamugy@21kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@21kh.bfkh.gov.hu
mailto:foglalkoztatas@21kh.bfkh.gov.hu
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felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

4.6.1 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.6.2 Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.6.3 A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

4.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

4.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

4.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

4.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

4.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

4.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 
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5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

5.9. A kormányablak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény szerint az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás, valamint a 
rendelkezési nyilvántartás ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el. 

6. Gyámügyi Osztály feladata 

6.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

6.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

6.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

7. Foglalkoztatási Osztály 

7.1. Az álláskeresők nyilvántartásba vételével, szüneteltetésével, törlésével, valamint az álláskeresési 
járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, utazási költségtérítés megállapításával és folyósításával 
kapcsolatos feladatokat lát el. 

7.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével összefüggő feladatokat lát 
el. 

7.3. Munkaerő-piaci programok kezdeményezésével, szervezésével azok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik a központi programok előkészítésében és 
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megvalósításában; 

7.4. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások megállapításával és 
kifizetésével/folyósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

7.5. A pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, valamint a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.6. Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-
számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-
számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.7. A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatás támogatásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 

7.8. A közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon 
keresztül meghatározott feladatok megvalósítása. 

7.9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása; 

7.10. A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.11. A rendbírsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

7.12. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (MEV) 
működtetésében. 

7.13. Az alábbi szolgáltatási feladatok ellátása körében: 

a) munkaközvetítést végez, 

b) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 

c) fogadja a munkaerőigényre vonatkozó bejelentéseket, 

d) információt nyújt, tanácsadást végez, 

e) közreműködik a csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

f) állásbörzéket, egyéb rendezvényeket szervez, 

g) munkahelyfeltáró tevékenységet végez. 

7.14. Európai uniós és nemzetközi feladatok tekintetében: 

a) az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási 
feladatokat, illetve elősegíti azok megvalósulását, 

b) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, valamint a harmadik országbeli munkavállalók 
álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 
esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat lát el, 

c) közreműködés keretében az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok megvalósítását, az 
ezzel kapcsolatos hatósági, pénzügyi és egyéb feladatokat látja el, 

d) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat látja el. 

 
 

III. Fejezet 
A Hivatalban foglalkoztatottak feladat- és hatásköre 
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8. Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes és osztályvezetők feladatai 

8.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint az alábbi kiegészítésekkel: 

8.2. A kerületi hivatalvezető az alábbi munkáltatói jogokat önállóan gyakorolja: 

a) munkavégzési feladatok meghatározása, 

b) a szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete, ellenőrzése, a folyamatba épített vezetői 
ellenőrzés biztosítása, 

c)  szabadság kiadása, feladatellátás módosítása, 

d) javaslat feladatellátás megváltoztatására, 

e) teljesítménykövetelmény meghatározása, teljesítményértékelés, minősítés, 

f) kinevezés esetén az eskü kivétele, 

g) további jogviszony létesítésének engedélyezése, 

h) fizetés nélküli szabadság engedélyezése, 

i) összeférhetetlenség elbírálása, 

j) javaslat alapilletmény eltérítésére, jutalmazásra, célfeladat meghatározására, egyéb 
elismerésekre. 

8.3. A kerületi hivatalvezető a munkáltatói jogokat az érintett osztályvezető közreműködésével, 
javaslatának meghallgatásával gyakorolja. 

8.4. A kerületi hivatalvezető a 8.2 a-e) pontokban foglalt munkáltatói jogköröket átruházza a vezetői 
feladatot ellátó kormánytisztviselőre. 

8.5. Az osztályvezető gondoskodik az osztály folyamatos működésének biztosításáról, közreműködik 
üzemeltetési, ügyviteli, nyilvántartási, humánpolitikai, képzési és informatikai feladatok ellátásában. 

 

9. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

9.1. Kormánytisztviselő: ügyfélszolgálati, valamint ügyviteli feladatok 

10. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő 
a) hatósági feladatok 
b) titkársági feladatok 
c) ügyviteli feladatok 

11. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

11.1. Kormánytisztviselő: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási, valamint ügyviteli feladatok 

12. A Foglalkoztatási Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

12.1. Kormánytisztviselő: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatok, valamint ügyviteli feladatok 
 

III. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

13. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
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szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

14. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 
IV. Fejezet 

Működési rend 

15. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

16. Ügyfélfogadás  

 Hatósági Osztály 
Hétfő: 13:00-16:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-16:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 
 
  Kormányablak Osztály*             
Hétfő: 08:00 – 18:00 
Kedd: 08:00 – 16:00 
Szerda: 11:00 – 19:00 
Csütörtök: 08:00 – 16:00 
Péntek: 08:00 – 14:00 
 *Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 
 Gyámügyi Osztály 
Hétfő: 13:00-16:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00-18:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00-12:00 
 
 Foglalkoztatási Osztály 
Hétfő: 08:30-15:00 
Kedd: 08:30-15:00 
Szerda: 08:30-15:00 
Csütörtök: * A közérdekű munkával kapcsolatos ügyintézés miatt jelentkezők 

fogadását a csütörtöki ügyfélfogadás-mentes napon is biztosítani 
szükséges. 

http://www.kormanyablak.hu/
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Péntek: 08:30-12:00 
 

17. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

18. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

19. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

 

 



Budapest, 2020. 05.34. 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyrendjerol szolo 
>d ../2020. @:>?) utasitas 54. szamu melleklete 

I. 2. Budapest, 2020. lk 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1775 Budapest, Pf. 117. 
A hivatalvezető irodájának címe: 1221 Budapest, Anna utca 15/b 
E-mail(1): vezeto@22kh.bfkh.gov.hu 
E-mail(2): titkarsag@22kh.bfkh.gov.hu  
E-mail(3): hatosag@22kh.bfkh.gov.hu  
E-mail(4): kormanyablak@22kh.bfkh.gov.hu  
E-mail(5): gyamugy@22kh.bfkh.gov.hu  
 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyén is végzi 

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XXII. kerületére 
terjed ki. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Fejezet 
A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Hatósági Osztály feladata 

5.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

5.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

5.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

5.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

5.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető- 
helyettes 

Kormányablak 
Osztály 

Gyámügyi Osztály Hatósági Osztály 

mailto:vezeto@22kh.bfkh.gov.hu
mailto:titkarsag@22kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@22kh.bfkh.gov.hu
mailto:kormanyablak@22kh.bfkh.gov.hu
mailto:gyamugy@22kh.bfkh.gov.hu
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rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

5.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

5.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

5.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

5.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a 
kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 

5.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

5.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

5.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

5.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

5.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
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helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

5.13. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

5.14. Üzemeltetési feladatok 

a) Leltárfelelősi feladatok ellátása, hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése. 

b) Bélyegző-nyilvántartás vezetése. 

c) A kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés (ingatlan és 
ingóság meghibásodásának jelentése; eszköz-, irodaszer-, gépjárműigénylés stb.). 

5.15. Ügyviteli és informatikai feladatok 

d) Az Iratkezelési Szabályzatban foglalt ügyirat-kezelési, irattározási, iratvédelmi feladatok 
ellátásának megszervezése, működtetése. 

e) A Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR), iktatórendszerekkel (Poszeidon, IMAP, stb.) 
összefüggő feladatok (kulcsfelhasználói, jogosultság kezeléssel kapcsolatos) elvégzése. 

5.16. Humánpolitikai feladatokban való közreműködés 

a) Személyügyekkel kapcsolatos, nyilvántartások (szabadság, távolmaradás, telefonkönyv,  stb.) 
vezetése, adatszolgáltatások teljesítése. 

Közreműködés a kormányhivatali képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. 

 

6. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

6.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

6.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

6.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

6.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

6.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

6.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 
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6.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

6.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

6.9. A kormányablak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény szerint az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás, valamint a 
rendelkezési nyilvántartás ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el. 

6.10. Az ügyviteli és informatikai feladatok 

6.10.1. Az Iratkezelési Szabályzatban foglalt ügyirat-kezelési, irattározási, iratvédelmi feladatok 
ellátásának megszervezése, működtetése. 

 

7. Gyámügyi Osztály feladata 

7.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít vagy 
kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint.  

7.2. Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

7.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 

 

III. Fejezet 
A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

8.  Hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, és osztályvezetők feladatai 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

9. A Hatósági Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

9.1. Kormánytisztviselő 
a) hatósági feladatok 
b) titkársági feladatok 

10. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő 
a) ügyfélszolgálati feladatok 
b) hatósági feladatok 

11. A Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

11.1. Kormánytisztviselő 
f) gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok 
c) titkársági feladatok 
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IV. Fejezet 
Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 

 

12. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

13. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 

 

V. Fejezet 
Működési rend 

14. Helyettesítés 

14.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

14.2. A hivatalvezető helyettesítése esetén a hivatalvezető munkáltatói jogkörébe tartozó 
feladatoknál, a hivatalvezető-helyettes csak kivételesen, halaszthatatlan esetben, a hivatalvezetővel 
történt előzetes egyeztetést követően, továbbá a hivatalvezető 5 munkanapot meghaladó tartós 
távollétében járhat el. 

15. Ügyfélfogadás  

  Kormányablak Osztály*             
Hétfő: 08:00 – 18:00 
Kedd: 08:00 – 16:00 
Szerda: 11:00 – 19:00 
Csütörtök: 08:00 – 16:00 
Péntek: 08:00 – 14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

 
 
 Gyámügyi Osztály és Hatósági Osztály 
Hétfő: 13:00 - 17:00 
Kedd: - 
Szerda: 08:00 - 12:00 és 13:00 - 17:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 08:00 - 12:00 
 
 

http://www.kormanyablak.hu/
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16. A külső, belső kapcsolattartás rendje  

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

17. Értekezletek 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

18. Ellenőrzés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  
 
 



Budapest, 2020. 0 7.31. 

Budapest, 2020. or. 28. 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Hivatal hivatalos megnevezése, címe, elérhetőségei: 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 
Levelezési címe: 1238 Budapest, Grassalkovich út 158. (1734 Budapest, Pf.: 186.)  
A hivatalvezető irodájának címe: 1238 Budapest, Grassalkovich út 158. 
E-mail(1): titkarsag@23kh.bfkh.gov.hu 
E-mail(2):kormanyablak@23kh.bfkh.gov.hu; (Kormányablak Osztály) 
E-mail(3):hatosag@23kh.bfkh.gov.hu;           (Hatósági és Gyámügyi Osztály) 
E-mail(4):gyamugy@23kh.bfkh.gov.hu;         (Hatósági és Gyámügyi Osztály) 
 

2. Hivatali feladatait az alábbi telephelyeken is végzi: 

1238 Budapest, Grassalkovich út 135. 

3. Illetékességre vonatkozó szabályok 

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 
illetékessége főszabály szerint Budapest XXIII. kerület közigazgatási területére terjed ki. 

3.2. A Hivatal által működtetett kormányablak – 3.3. pontban meghatározott kivétellel - az ország 
területére kiterjedő illetékességgel látja el a hatáskörébe utalt, vagy az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóság helyett, az azonnal intézhető ügyeket. 

 3.3. A Hivatal által működtetett kormányablak illetékessége az európai egészségbiztosítási kártya, 
illetve a TAJ kártya kiállítása tárgyában Budapest és Pest megye közigazgatási területére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály Kormányablak Osztály 

Hivatalvezető-helyettes 

Hivatalvezető 

mailto:titkarsag@23kh.bfkh.gov.hu
mailto:kormanyablak@23kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@23kh.bfkh.gov.hu
mailto:gyamugy@23kh.bfkh.gov.hu
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II. Fejezet 
A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

5. Kormányablak Osztály feladata 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
Kormányrendeletben tételesen felsorolt, az egyes ügytípusokra irányadó jogszabályok keretei között 
ellátja az alábbi feladatokat: 

5.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el azonnali 
ügyintézéssel. 

5.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

Meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban 
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az 
eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

5.3. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

Hivatalból jár el meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 

5.4. A kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások 

Hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a meghatározott szolgáltatásokat 
biztosítja. 

5.5. Eljár azon ügykörökben, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó 
tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

5.6. A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de 
legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

5.7. A kormányablak az azonnal intézhető és a saját hatáskörben intézhető ügyekben az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

5.8. Meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által 
kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról. 

5.9. A kormányablak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény szerint az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás, valamint a 
rendelkezési nyilvántartás ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el. 

5.10. A Hivatalvezető munkájának támogatása. 

5.10.1. Az Iratkezelési Szabályzatban foglalt ügyirat-kezelési, irattározási, iratvédelmi feladatok 
megszervezése, ellátása, működtetése. 

5.10.2. A Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR), iktatórendszerekkel (Poszeidon,) összefüggő 
feladatok (kulcsfelhasználói, jogosultság kezeléssel kapcsolatos) elvégzése 

5.10.3. A Hivatal üzemeltetésével, működésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés 
(eszközök igénylése, kezelése, eszközmozgatási bizonylatainak rendezése, karbantartási igények 
rendezése, sokszorosítás, futárszolgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása,) 

5.10.4. Panasz- és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos feladatok. 
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5.10.5. Humánpolitikai feladatok ellátásában való közreműködés 

5.10.6. Személyügyekkel kapcsolatos, nyilvántartások (szabadság, távolmaradás, telefonkönyv, stb.) 
vezetése, adatszolgáltatások teljesítése. 

5.10.7. Közreműködés a kormányhivatali képzési, továbbképzési feladatok ellátásában. 

5.10.8. Az adatvédelmi kapcsolattartó közreműködésével ellátja az Adatvédelmi, Adatbiztonsági és 
Közzétételi Szabályzatban foglalt feladatokat. 

5.10.9. A helyi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása. 

6. Hatósági és Gyámügyi Osztály feladata 

6.1. Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendeletben foglaltak szerint jár el. 

6.2. A hadigondozásról szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározott feladatok ellátása. 

6.3. A társasházakról szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet alapján 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasházkezelői, és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

6.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendelet alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete, továbbá a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése. 

6.5. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

a) az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárás 
lefolytatása. 

6.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, különösen: 

6.6.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében: 

a) időskorúak járadékával, 

b) aktív korúak ellátásával, 

c) ápolási díjjal, 

d) gyermekek otthongondozási díjával  

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.2. Természetben nyújtott szociális ellátások körében  

a) közgyógyellátással, 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal   

kapcsolatos feladatok ellátása. 

6.6.3. A pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások körében nyújtott 
támogatások kapcsán az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátása. 

6.7. A vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
a kerületi hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, vízi-társulat hiányában a költségek 
kivetésével összefüggő hatósági feladatok ellátása. 
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6.8. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, eljárások lefolytatása. 

6.9. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében nádaratáshoz, nádégetéshez 
szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen. 

6.10. A településkép védelméről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
alapján a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

6.11. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint egyszerűsített hatósági ellenőrzést végez. 

6.12. Útügyi közlekedési hatósági jogkörben: 

a) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés 
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek ellátása, 

b) a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése, 

c) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 
bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést), 

d) a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése. 

6.13. Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése. 

6.14. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a kérelemre indult, illetve hivatalból indított 
lakcímrendezési (fiktiválási) eljárások lefolytatása. 

6.15. Közlekedési igazgatási ügyekben végrehajtási eljárás kezdeményezése 

6.16. A mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványaival kapcsolatos feladatok ellátása.  

6.17. A magyar állampolgárságról szóló törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján az állampolgársággal kapcsolatos kérelmek átvétele, állampolgársági 
ügyekben eljáró hatósághoz történő továbbítása. 

6.18. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

6.19. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a helyi védelmi igazgatási feladatokban való közreműködés. 

6.20. Gyámügyi feladatok 

6.20.1. Eljár a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglalt, kerületi hivatal 
feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben; indokolt esetben feljelentést tesz, illetve pert indít 
vagy kezdeményez a kormányrendeletben meghatározottak szerint. 

6.20.2.  Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

6.20.3. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén. 
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III. Fejezet 
A Hivatalban foglalkoztatottak feladat-és hatásköre 

 

7. A Hivatalvezető feladatai 

7.1  A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

8. Hivatalvezető-helyettes feladatai 

8.2. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

9. Kormányablak Osztály és a Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetését ellátó 
osztályvezető feladatai 

9.2. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

10. A Kormányablak Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

10.1. Kormánytisztviselő: 

10.1.1. hatósági feladatok 

10.1.2. ügyfélszolgálati feladatok 

10.1.3. ügyviteli feladatok 

10.1.4. titkársági feladatok. 

11. A Hatósági és Gyámügyi Osztály foglalkoztatottjainak feladatai 

11.1. Kormánytisztviselő:  

11.1.1. hatósági feladatok 

11.1.3. ügyviteli feladatok 

 
IV. Fejezet 

Intézkedések a Hivatal döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben 
 

12. A kerületi hivatal eljárásban hozott cselekményével szemben - a közigazgatási perrendtartás 
szabályai szerint - közigazgatási per indítására benyújtott keresetlevelet a kerületi hivatal megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a keresetlevél alapján a cselekmény visszavonásának illetve 
módosításának van-e helye. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a cselekményét nem módosítja és 
nem vonja vissza, a keresetlevél benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton megküldi a 
keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevél megállapításaira vonatkozó nyilatkozatával együtt a 
Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához. 

13. Amennyiben a keresetlevél azonnali jogvédelmet is tartalmaz, a kerületi hivatal az előző 
pontban megjelölt vizsgálatot követően a keresetlevelet három napon belül elektronikus úton megküldi 
a Kormányhivatal szakmailag illetékes főosztályához, az azonnali jogvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatával együtt. 
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V. Fejezet 
Működési rend 

14. Helyettesítés 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

15. Ügyfélfogadás 

  Kormányablak Osztály*             
Hétfő: 08:00 – 18:00 
Kedd: 08:00 – 16:00 
Szerda: 11:00 – 19:00 
Csütörtök: 08:00 – 16:00 
Péntek: 08:00 – 14:00 
*Az ügyfélfogadás rendkívüli időszakokban (pl. veszélyhelyzet) a Miniszterelnökség engedélyével az 
általánostól eltérhet, erről mindig külön tájékoztató kerül kifüggesztése, illetve a hivatalos honlapokon 
(www.kormanyablak.hu) is közzétételre kerül. 

  Hatósági és Gyámügyi Osztály             
Hétfő: 13.00 – 17.00 
Kedd: - 
Szerda: 08.00 – 16.30 
Csütörtök: - 
Péntek: 08.00 – 12.00 

 

16. Külső, belső kapcsolattartás rendje 

16.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint 

17. Értekezletek 

17.1. Állományértekezlet: Állományértekezlet megtartására kerül sor a Hivatal valamennyi 
munkavállalóját érintő ügyben, melyet a Hivatalvezető hív össze szükség szerint, évente néhány 
alkalommal.  

17.2. Vezetői értekezlet: A Hivatalvezető havi rendszerességgel vezetői értekezletet tart, melyen a 
vezetői beosztású kormánytisztviselők és az általa meghívottak vesznek részt. Célja a Hivatalon belüli  
feladatellátás ellenőrzése, valamint az időszerű, aktuális feladatok megvitatása és a soron következő 
feladatok áttekintése, meghatározása,  

17.3. Osztályértekezlet: Az osztályvezetők szükség szerint tartanak értekezletet a közvetlenül szakmai 
vezetésük alá tartozó kormánytisztviselők részére, elsődlegesen szakmai, illetve munkaszervezési 
kérdéskörben. 

18. Ellenőrzés 

18.1. Hivatalvezető: rendszeresen figyelemmel kíséri feladatellátás hatékonyságát, illetőleg eseti 
jelleggel (szúrópróbaszerűen) ellenőrzi a feladatok végrehajtását, az ügyintézés hatékonyságát és 
szabályszerűségét. 

18.2. Osztályvezetők: az általuk vezetett szervezeti egység vonatkozásában rendszeresen, továbbá 
eseti jelleggel (szúrópróbaszerűen), illetve folyamatba épített utólagos vezetői ellenőrzéssel kötelesek 
ellenőrizni a feladatok végrehajtását, az ügyintézés szabályszerűségét. Rendszeresen beszámolnak a 
hivatalvezetőnek az általuk vezetett szervezeti egység munkájáról. Soron kívül jelzik a kiemelt 
jelentőségű ügyeket, továbbá soron kívül tájékoztatják a közérdeklődésre számot tartó ügyekről. 

http://www.kormanyablak.hu/
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Nyilvántartás a helyettesítésről 

Szervezeti egység megnevezése: 

Iktatószám: 

 

 

Kiállítás kelte: Budapest, 202… …………………. hó ….. nap 

                       
              ………………………………………… 

              
      Hivatalvezető/Főosztályvezető/Osztályvezető (neve és aláírása) 

Sorszám Helyettesített személy neve Helyettesítő személy neve Helyettesítés tárgykörének megjelölése 
(amennyiben nem általános)  

    

    

    

    




