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39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról 

 
 

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai 
 

Kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok  
32. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok 
körében  
a) közreműködnek a kormánymegbízott és a főigazgató feladatainak ellátásában;  
b) segítik a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató munkáját,  
c) kontrolling tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi 
döntéseinek végrehajtását.  
(2) A kormánymegbízotti kabinetben feladatai tekintetében közvetlenül a kormánymegbízott felügyelete alá 
tartozó belső adatvédelmi felelős és integritás tanácsadó működik.  

 
Integritásirányítási feladatok  
33. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az integritásirányítási feladatok körében az integritás tanácsadó 
koordinálásával közreműködnek  
a) a kontrollkörnyezet kialakításában,  
b) a működési folyamatok feltérképezésében és leírásában,  
c) az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében,  
d) az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásában és a szervezeti integritást sértő 
események kezelésében, valamint  
e) a szervezeti integritás erősítése érdekében szükséges egyéb szervezetfejlesztési feladatok ellátásában.  

 
Belső ellenőrzési feladatok  
34. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a belső ellenőrzési feladatok körében ellátják  
a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben,  
b) valamint az egyéb jogszabályokban  
meghatározott feladatokat.  

 
Állami főépítészi feladatok  
35. § A kormánymegbízotti kabinetben működő állami főépítészek ellátják  
a) a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben,  
b) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben,  
c) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, valamint  
d) az egyéb jogszabályokban  
meghatározott feladatokat.  
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Koordinációs feladatok  
36. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a koordinációs feladatok körében ellátják  
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott  
aa) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs 
feladatokat,  
ab) az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,  
ac) az ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat,  
ad) az ügyrendben megjelölt - egyes koordinációs feladatokat,  
ae) az ügyrendben megjelölt - egyes képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat,  
af) a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat,  
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló 
törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi 
feladatokat,  
c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv 
elkészítésével kapcsolatos feladatokat,  
d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos 
feladatokat,  
e) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat.  

 
Humánpolitikai feladatok  
37. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a humánpolitikai feladatok körében ellátják  
a) az állami tisztviselőkről szóló törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és a munka 
törvénykönyvéről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb 
jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve 
közreműködnek azok végrehajtásában,  
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat.  

 
Pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok  
38. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok körében ellátják az 
államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
b) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben,  
c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
d) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
e) a közbeszerzésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
f) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
g) valamint az egyéb jogszabályokban  
meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási, vagyongazdálkodási és üzemeltetési 
feladatokat.  

 
Informatikai feladatok  
39. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében üzemeltetik és támogatják a 
kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátják  
a) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben,  
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben,  
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d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
e) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben,  
f) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
g) a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi 
eljárásrendjének, az automatikus döntéshozatalnak, a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati 
szolgáltatásoknak a részletes szabályairól szóló kormányrendeletben,  
h) az egyéb jogszabályokban  
meghatározott egyes informatikai feladatokat.  
(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott 
egyes ellenőrzési feladatokat.  

 
Jogi feladatok  
40. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a jogi feladatok körében  
a) jogi szakmai segítséget nyújtanak a kormányhivatal szervezeti egységei számára,  
b) vizsgálják a kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi 
szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.  

 
Perképviseleti feladatok  
41. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a perképviseleti feladatok körében ellátják a kormányhivatal a 
kormánymegbízott által normatív utasításban vagy egyedileg meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nem 
peres képviseletet.  
 

Ügyfélszolgálati feladatok  
42. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben, valamint az 
egyéb jogszabályokban meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.  
 

Törvényességi felügyeleti feladatok  
43. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a törvényességi felügyeleti feladatok körében  
a) ellátják a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletével, illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat,  
b) ellátják a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a 
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat,  
c) ellátják a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban 
meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi 
felügyeletével kapcsolatos feladatokat,  
d) ellátják a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,  
e) ellátják a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot keletkeztető ügyletekhez 
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,  
f) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezik a 
közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a kormányhivatal feladatainak ellátása 
során ennek szükségessége felmerül,  
g) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
kötelezettségének eleget nem tevő települési önkormányzattal szemben kezdeményezik a költségvetési támogatás 
visszatartását, illetve zárolását, és ellátják ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,  
h) ellátják a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;  
i) gondoskodnak az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő, 
valamint egyéb, jogszabály alapján gyűjtött adatok aktualizálásáról.  
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Általános hatósági feladatok  
44. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első 
fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a 
kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen  
a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,  
b) az egészségügyről szóló törvényben,  
c) a földgázellátásról szóló törvényben,  
d) a hadigondozásról szóló törvényben,  
e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,  
f) a társasházakról szóló törvényben,  
g) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben,  
h) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,  
i) a villamos energiáról szóló törvényben,  
j) az adózás rendjéről szóló törvényben,  
k) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben,  
l) a bányászatról szóló törvényben,  
m) a kereskedelemről szóló törvényben,  
n) a kisajátításról szóló törvényben,  
o) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,  
p) a közúti közlekedésről szóló törvényben,  
q) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben,  
r) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben,  
s) a statisztikáról szóló törvényben,  
valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.  
(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében  
a) közreműködnek a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a 
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában;  
b) ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat;  
c) ellátják a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
törvényben meghatározott feladatokat.  

 
Agrártámogatással kapcsolatos feladatok  
45. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a 
mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a 
kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok 
tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, 
helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös 
Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.  
 

Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok  
46. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok körében 
ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak  
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó 
feladatokat.  
 

Oktatással kapcsolatos feladatok  
47. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják  
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  



3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9. Tel: (32) 620-701, Fax: (32) 620-713, e-mail:hivatal@nograd.gov.hu 

 

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,  
d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben,  
f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben  
meghatározott feladatokat.  

 
 
Szociális és gyámügyi feladatok  
48. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,  
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,  
c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,  
d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és  
e) egyéb külön jogszabályokban  
meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  

 
Építésügyi feladatok  
49. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- és 
hatáskörét érintő  
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és 
egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;  
b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és  
c) egyéb külön jogszabályokban  
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatokat.  

 
Pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok  
50. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok körében ellátják az 
igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben, valamint a 
pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb jogszabályokban 
meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  
 

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok  
51. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok körében 
ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  
 

Földhivatali feladatok  
52. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földhivatali feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe 
tartozó feladatokat.  
 

Földművelésügyi feladatok  
53. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, 
a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó egyes másodfokú földművelésügyi feladatokat.  
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Egészségbiztosítási pénztári feladatok  
54. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az 
egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a 
kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  
 

Nyugdíjbiztosítási feladatok  
55. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a 
kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  
 
 

Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok  
56. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a foglalkoztatási feladatok körében ellátják az állami 
foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a 
kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  
(2) A kormányhivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal 
(a továbbiakban: NFA) kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási feladatokat, illetve az 
európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.  
 

Népegészségügyi feladatok  
57. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a népegészségügyi feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az 
egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban 
meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  
 

A honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok  
58. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az 
anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal 
feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  
 

Bányafelügyeleti igazgatási feladatok  
59. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a bányafelügyeleti igazgatási feladatok körében ellátják a 
bányászatról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és 
hatáskörét érintő feladatokat.  
 

Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok  
60. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a védelmi igazgatási és a honvédelmi feladatok körében ellátják  
a) az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló kormányrendeletben,  
b) az egészségügyről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
c) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
d) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
e) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
f) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott feladatokat. 

 


