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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala I-XXIII. Kerületi Hivatalok Ügyrendjének Általános részét az alábbiak szerint 

adom ki: 

 

I.  Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

A Kerületi Hivatali Ügyrend Általános részének hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) I-XXIII. Kerületi Hivatalai szervezeti egységeire, valamint az 

állományában állami szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Jogállás 

2.1. Budapest Főváros Kormányhivatala I-XXIII. Kerületi Hivatalai (a továbbiakban: Hivatal) a 

Kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, nem önálló 

költségvetési szervek, önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. 

2.2. A Hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek tekintetében az irányítási és felügyeleti 

jogokat a kormánymegbízott, az okmányirodai feladatok tekintetében a Belügyminisztérium 

vezetője gyakorolja. 

2.3. A Hivatalt a hivatalvezető vezeti, munkáját a Hivatal valamely osztályát vezető hivatalvezető-

helyettes és az osztályvezető segíti. A vezetői munkakört betöltő állami tisztviselők általános 

feladata a Hivatal, illetve az általuk vezetett szervezeti egység munkájának megszervezése, a 

foglalkoztatottak munkavégzésének irányítása, összehangolása és ellenőrzése, a munkavégzés 

szakmai feltételeiről való gondoskodás. 

 

II. Fejezet 

Működési rend 

1. A Hivatal képviselete 

1.1. A Hivatalt a hivatalvezető képviseli.  

1.2. A hivatalvezető akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, a hivatalvezető-helyettes 

akadályoztatása esetén más kijelölt munkatárs jogosult a képviseletre.  

1.3. A Hivatal képviseletében a szervezeti egység munkatársa azokban az ügyekben járhat el, 

amelyekre a hivatalvezetőtől megbízást (felhatalmazást) kapott. A képviseletre jogosult 

munkatárs e jogkörében eljárva tett nyilatkozatairól felettesét tájékoztatni köteles. 

1.4. Sajtónyilatkozatra a Hivatal vezetői, munkatársai csak akkor jogosultak, ha erre a 

kormánymegbízott felhatalmazást adott. A sajtóval való kapcsolattartásra a kormánymegbízott 

vonatkozó utasításának a rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. A Hivatal döntés-előkészítő fórumai 

2.1. Vezetői értekezlet: a Hivatal működésével kapcsolatos általános kérdésekben, valamint 

vezetői döntések meghozatala előtt, feladatszabás, vélemény- és információcsere céljából 

szükség szerint, de minimum havonta – a fővárosi kerületi hivatalvezetői értekezletet követően 

kell megtartani. A vezetői értekezletet a hivatalvezető hívja össze és vezeti az általa 

meghatározott rendben. Az értekezlet résztvevői: 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. 



oldal 5 / 359 

 

2.2. Osztályértekezlet: a vezetői értekezleteken elhangzottak ismertetése, a szervezeti egységet 

érintő operatív feladatok megtárgyalása. Az osztályvezető hívja össze a vezetői értekezletet 

követően vagy szükség szerint. Résztvevői: az osztály foglalkoztatottjai és a meghívottak. 

2.3. 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. 

2.4. 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 a hivatalvezető jelöli ki, aki a hivatalvezetőtől kapott felhatalmazás 

szerinti hatáskörrel és felelősséggel bír és a hivatalvezetőnek beszámolási kötelezettséggel 

tartozik. 

3. A hatósági tevékenység bevételeihez kapcsolódó eljárásrend 

3.1. 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. 

4. A kiadmányozási jog gyakorlása 

4.1. A Hivatalban a hatáskörre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a kiadmányozási 

jogkör címzettje a hivatalvezető.  

4.2. Amennyiben jogszabály hatáskört a Hivatal valamely belső szervezeti egységéhez telepít, a 

kiadmányozási jogkört az érintett szervezeti egység vezetője gyakorolja. 

4.3. Az átruházott kiadmányozási jogkörök listáját a hivatalvezető állítja össze, az egyes kerületi 

hivatalvezetők által kiadott kiadmányozási rend a kormánymegbízott által kiadott Kiadmányozási 

Szabályzat függelékét képezi. 

5. Az ügyintézés általános szabályai 

5.1. Az ügy elintézésért a Hivatal vezetője által kijelölt, ennek hiányában az ügy tárgya szerint 

feladat- és hatáskörrel bíró szervezeti egység vezetője a felelős. 

5.2. Több szervezeti egységet érintő ügyben a hivatalvezető kijelöli az ügyintézés 

koordinálásáért felelős vezetőt. Az iraton a hivatalvezető által 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. 

6. Az ügyintézés főbb eljárási és ügyviteli mozzanatai 

6.1. Az ügyintézésért felelős ügyintéző: 

6.1.1. Az ügyiratok átvételét és az ügyek elintézésének időpontját az ügyintéző az 

iktatóprogramban rögzíti, amelyet a közvetlen felettese negyedévenként – dokumentáltan – 

ellenőriz. 

6.1.2. A tényállás teljes körű tisztázása érdekében áttanulmányozza az ügyre vonatkozó 

iratokat és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb dokumentációt, intézkedik az ügyet érintő, 

hiányzó iratok beszerzéséről, csatolásáról, illetve a különböző ügyiratelemek szereléséről.  

6.1.3. Amennyiben az ügyben más szervezeti egység vagy más szerv álláspontjának bekérése 

szükséges, ezt egyezteti, és erről a felettesét tájékoztatja. 
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6.1.4. Az ügyben elvégzett eljárási cselekményekről, illetve nem hatósági ügyben a 

tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, egyeztetésről stb. a vonatkozó törvényi előírásnak 

megfelelően, illetve szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést készít és azt 

az ügyiratban elhelyezi. Kiemelt ügyeknél a vezetői utasításokat az ügyiratra, az előadói ívre 

vagy az ügyet kísérő lapra feljegyzi, amelyet a vezetői utasítást adó vezető is az aláírásával lát 

el. 

6.1.5. Gondoskodik a döntések és a közbenső iratok nyomtatásáról, fénymásolásáról, megjelöli 

az expediálás formáját, (postán: ajánlva, tértivevénnyel, elektronikus úton, faxon). 

6.1.6. A kiadmányozás megalapozottsága érdekében az ügyintéző a kiadmányozandó ügyiratot 

az ügyben keletkezett valamennyi előzményirattal a kiadmányozó rendelkezésére bocsátja, aki - 

amennyiben a döntés tervezetével egyetért - annak valamennyi példányát aláírva visszaadja az 

ügyintézőnek. 

6.1.7. Amennyiben kiadmányozási jogkörrel rendelkezik, az ügyiratot kiadmányozza. Az 

intézkedésen és a döntésen szerepelnie kell a jogszabály szerinti kötelező tartalmi elemeknek, 

különösen az ügyintéző nevének, az irat irattári példányán az ügyintéző és a közvetlen vezető 

kézjegyének, aláírásának. 

6.1.8. Határidő túllépése esetén annak tényéről, mértékéről és indokáról - az iraton vagy az 

előadói íven készült - feljegyzésben számot ad közvetlen vezetőjének. 

6.2. 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. 

7. A hivatali bélyegző használata  

7.1. A Hivatal hatósági jogkörében hozott döntéseket vagy joghatással bíró nyilatkozatokat, 

illetve hiteles kiadmányokat a kiadmányozásra jogosult aláírásával és hivatalos bélyegző 

lenyomattal szükséges ellátni.  

7.2. Hivatalos bélyegzőnek minősül a kerület római sorszámával kiegészített „Budapest Főváros 

Kormányhivatala …... Kerületi Hivatala" feliratú sorszámozott körbélyegző, középen 

Magyarország címerével. A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult 

aláírásával ellátott iraton lehet használni. 

7.3. A bélyegzők használatának részletes szabályait a bélyegző használatáról és nyilvántartási 

rendjéről szóló hatályos kormánymegbízotti utasítás rögzíti. 

 

III. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

 

1. A napi munkaidőről és az általános munkarendről az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény és a Kormányhivatal hatályos közszolgálati szabályzata rendelkezik. Az egyes szervezeti 

egységek általánostól eltérő munkarendje, valamint az ügyfélfogadási rendje jelen függelék 

további – az egyes Hivatalokra vonatkozó – részénél kerül bemutatásra. 



Budapest, 281 7 . 3 3  - TB 

Budapest, 2017, Osl 54' 

Budapest Fdv&rcrs Kormdnyhivata'la 

I. Keriileti Wivatala 

aglyrendje 

sudapi<i F6vivdros KormAnyhivatala -. < , 
a*_" I .  Kerulsti Hivatala 

Hivalalvezet8-helyettes 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az Ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) I. 

Kerületi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti egységeire, valamint az állományában 

állami szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1013 Budapest, Attila út 12. 

Levelezési címe: 1536 Budapest, Postafiók: 256 

Telefon: +36-1-795-77-74 

Fax: +36-1-237-4817 

E-mail: titkarsag@01kh.bfkh.gov.hu;; kormanyablak@01kh.bfkh.gov.hu; 

hatosag@01kh.bfkh.gov.hu; gyamugy@01kh.bfkh.gov.hu; epitesugy@01kh.bfkh.gov.hu; 

epitesfelugyelet@01kh.bfkh.gov.hu, fogyasztovedelem@01kh.bfkh.gov.hu 

vezeto@01kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/i-keruleti-hivatal 

2.2. Hivatali telephelyek: 

2.3. 1013 Budapest, Pauler u. 4.  

2.4. 1012 Budapest, Logodi u. 38-40. 

3. Illetékesség 

A Hivatal illetékessége Budapest I. kerületére, építési- és örökségvédelmi feladatkörben, illetve 

az építésfelügyeleti feladatok körében Budapest I., II., III., XI., XII., XX., XXI., XXII. és XXIII. 

kerületére terjed ki. 

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:epitesugy@01kh.bfkh.gov.hu
mailto:epitesfelugyelet@01kh.bfkh.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem@01kh.bfkh.gov.hu
mailto:vezeto@01kh.bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/i-keruleti-hivatal
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4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

4.1. A Hivatal létszáma összesen: 60 fő 

4.2. A Hivatal szervezeti felépítése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kormányablak Osztály feladata 

1.1. A Kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott 

feladatok ellátása; 

1.2. A jogszabály által telepített egyéb feladatok. 

2. Hatósági és Gyámügyi Osztály feladata 

2.1. Gyámügyi hatáskörben a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatok; 

2.2. A szociális törvény és annak végrehajtására kiadott jogszabályok által hatáskörébe utalt 

feladatok;  

2.3. Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen;  

2.4. Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére;  

2.5. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

2.6. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében;  

2.7. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete;  

2.8. Menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása;  

2.9. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

Hivatalvezető  

 

Hivatalvezető-

helyettes  

 

Építésfelügyeleti 

Osztály  

 

Építésügyi- és 

Örökségvédelmi 

Osztály  

 

Kormányablak  

Osztály  

 

Hatósági és 

Gyámügyi 

Osztály  
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2.10. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása; 

2.11. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott 

feladatokat; 

2.12.  Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja a jogszabályok által hatáskörébe 

sorolt feladatokat; 

2.13. Hadigondozottakról szóló törvény alapján a hatáskörébe sorolt feladatokat; 

2.14. Fogyasztóvédelmi feladatok; 

2.15. Jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok; 

2.16. A hivatalvezetés munkájának támogatása elsősorban humánpolitikai, ügyviteli, 

informatikai, kerületi védelmi igazgatási és üzemeltetési feladatkörökben. 

3. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladata 

3.1.  Építésügyi feladatai körében:  

3.1.1. Eljár a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt 

jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben; 

3.1.2. Eljár az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyekben; 

3.1.3. Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön 

jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatokat lát el; 

3.1.4. Eljár a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések 

megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával 

összefüggő építésügyi hatósági ügyben; 

3.1.5. Eljár magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról 

szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és 

műemlékegyüttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények 

telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott 

megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében ügyben, valamint; 

3.1.6. Eljár az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben. 

3.2. Örökségvédelmi feladatai körében: 

3.2.1. Engedélyezi az építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött - ágazati 

jogszabályban meghatározott – örökségvédelemmel összefüggő tevékenységeket, valamint 

bejelentés tudomásulvételi eljárásokat folytat le; 

3.2.2. Ellátja az ágazati jogszabályban meghatározott nem hatósági örökségvédelmi 

feladatokat;  

3.2.3. Régészeti feltárás engedélyezése, ellenőrzése; 

3.2.4. Szakhatósági állásfoglalást ad ki; 

3.2.5. Az örökségvédelmi szabályok megsértése esetén hatósági eljárást folytat le;; 

3.2.6. A védett műemléki elemeket folyamatosan szemmel tartja, állapotukat, sorsukat 

figyelemmel kíséri, szükség esetén javaslatot tesz intézkedésre; 

3.2.7. Ellenőrzi a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, különös gonddal a fokozottan és 

kiemelten védett régészeti lelőhelyeket; 

3.2.8. Ha földmunka esetén régészeti lelet vagy lelőhely kerül elő, intézkedik a munkák 

leállíttatásáról és értesíti az illetékes múzeumot; 

3.2.9. Felderíti a védelemre érdemes örökségi elemeket; 

3.2.10. Közreműködik a védetté nyilvánításban és a védettség megszüntetésében; 

3.2.11. Közreműködik a rendezési tervek véleményezésében, és tervtanácsokon. 

4. Építésfelügyeleti Osztály feladatai 

4.1. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokat folytat le; 
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4.2. A helyszínen, illetve az OÉNY igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési 

tevékenység: 

4.2.1. végzésének szakszerűségét, jogszerűségét; 

4.2.2. résztvevőinek jogosultságát; 

4.2.3. végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát; 

4.2.4. folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét; 

4.3. A jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében hivatalból ellenőrzést és eljárást folytat le; 

4.4. A szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az OÉNY igénybevételével 

hivatalból, vagy az építéshatóság megkeresésére építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat 

le; 

4.5. Az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében: 

4.5.1. építésfelügyeleti intézkedést tesz; 

4.5.2. építésfelügyeleti bírságot szab ki; 

4.5.3. megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot; 

4.6. Szakhatósági eljárást folytat le. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat- és hatásköre 

1. A hivatalvezető feladatai 

1.1. A hivatalvezető feladatait a Kormányhivatal Ügyrendjének általános részének rendelkezései 

tartalmazzák; 

1.2.  A hivatalvezető az 1.1. pontban meghatározott feladatain túl részt vesz a Budapest Főváros 

I. kerület Budavári Önkormányzat képviselőtestülete ülésein, fórumain. 

2. A hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők feladatai 

A hivatalvezető-helyettes és az osztályvezetők feladatait a Kormányhivatal Ügyrendje általános 

részének rendelkezései tartalmazzák. 

3.  Az ügyintézők feladatai 

Az ügyintézők feladatait a Kormányhivatal Ügyrendjének mellékeltét képező Budapest Főváros 

Kormányhivatala I-XXIII. Kerületi Hivatala Ügyrendjének általános része tartalmazza. 

 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes illetve az osztályvezetők helyettesítésére 

vonatkozó általános szabályokat a Kormányhivatal Ügyrendjének általános része tartalmazza.  

2. A hivatalvezető-helyettes illetve az osztályvezetők helyettesítését ellátó személy kijelölésére 

az arra illetékes vezető szóbeli illetve írásbeli intézkedése alapján kerülhet sor. 

3. A Hivatal munkatársai tekintetében a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

VI. Fejezet 

Működési rend 
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1. A Hivatal működési rendjének általános szabályai 

A Hivatal működési rendjének szabályait a Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai 

tartalmazzák. 

2. A Hivatalban kötelezően vezetett nyilvántartások 

2.1. Panaszok és a közérdekű bejelentések nyilvántartása; 

2.2. Bélyegző nyilvántartás;  

2.3. Arckép nélküli bérletek nyilvántartása; 

2.4. Szociális Támogatások Rendszere – JWINSZOC (adatok a szociális ellátásokról és 

 ellátottakról); 

2.5. Gyermekvédelmi Rendszer – WINGYER (gyámhatósági eljárást érintő különböző 

 adatokról); 

2.6. Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása; 

2.7.  Lefoglalt dolgok nyilvántartása; 

2.8. Társasház- és ingatlankezelők nyilvántartása; 

2.9. Oltalmazott illetve menedékes személyek nyilvántartása; 

2.10. Állatpanziók és állatmenhely létesítésére kiadott engedélyekről vezetett nyilvántartás; 

2.11. Okmánytár kulcshasználati nyilvántartás; 

2.12. Érettségi időszakot érintő adminisztratív zónában történő belépés és kulcskezelés 

 nyilvántartása; 

2.13. Jelenléti ív; 

2.14. Szabadság nyilvántartás; 

2.15. Munkából történő távolmaradás; 

2.16. Iktatóprogram – Poszeidon (ügyiratok, ügyfelek nyilvántartása); 

2.17. Postakönyv – kimenő papíralapú küldemények nyilvántartása által vezetett 

nyilvántartások jegyzéke; 

2.18. Hivatali gépjármű használatra vonatkozó nyilvántartás. 

 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

 
1. A munkarendre vonatkozó általános szabályok 

A napi munkaidőről és az általános munkarendről az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, és a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezik.  

2. A Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje 

2.1. Hivatalvezető  

Munkarendje:       ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   07.00-16.00    egyeztetés szerint 

Kedd:   08.00-16.00 

Szerda:  08.00-18.00 

Csütörtök: 08.00-16.00 

Péntek:  08.00-13.00 

 

2.2. Hivatalvezető-helyettes 

Munkarendje:       ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   08.00-16.00    egyeztetés szerint 

Kedd:   08.00-16.00 

Szerda:  08.00-20.00 

Csütörtök: 08.00-16.00 

Péntek:  08.00-12.00 
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2.3. Kormányablak Osztály  

Munkarendje:      ügyfélfogadási rendje: 

Az ügyintézők havi 174 órában    Hétfő:   07:00-17:00 

dolgoznak, két-műszakos    Kedd:   08:00-18:00 

beosztásban, egyéni     Szerda:   08:00-20:00 

munkarendben.      Csütörtök:08:00-18:00 

        Péntek: 08:00-15:00 

 

2.4. Hatósági és Gyámügyi Osztály  

Munkarendje:       ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   08.00-16.00    Hétfő:   08:00:00-16:00 

Kedd:   08.00-16.00    Kedd:   nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  08.00-18.00    Szerda:   13:00:00-18:00 

Csütörtök: 08.00-16.00    Csütörtök: nincs ügyfélfogadás  

Péntek:  08.00-14.00     Péntek: 08:00-14:00 

 

2.5. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Munkarendje:       ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   08.00-16.30    Hétfő:   13:00-16:00 

Kedd:   08.00-16.30    Kedd:   nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  08.00-16.30    Szerda:   09:00-16:00 

Csütörtök: 08.00-16.30    Csütörtök: nincs ügyfélfogadás  

Péntek:  08.00-14.00     Péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

2.6. Építésfelügyeleti Osztály  

Munkarendje:       ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   08.00-16.30    Hétfő:   13:00-16:00 

Kedd:   08.00-16.30    Kedd:   nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  08.00-16.30    Szerda:   09:00-16:00 

Csütörtök: 08.00-16.30    Csütörtök: nincs ügyfélfogadás  

Péntek:  08.00-14.00     Péntek: nincs ügyfélfogadás  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) II. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49. 

Levelezési címe: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49. 

Telefon: 06-1- 896-2383  

Fax: 06-1-237-4885 

E-mail: titkarsag@02kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

1035 Budapest, Váradi u. 15. 

1029 Budapest, Bátori László u. 2. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros II. 

kerületére, a népegészségügyi feladatok körében Budapest Főváros I., II. és III. kerületére terjed 

ki. 

A kormányablak hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában, hivatalból indult eljárás esetén a 

1024 Budapest, Margit krt. 47-49. szám alatt működő Kormányablak az illetékes a kerületi hivatal 

illetékességi területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ügyfél 

tekintetében. 
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4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

A Hivatal létszáma összesen: 100 fő 

 

 
 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. A Kormányablak Osztály ellátja: 

1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatokat; 

1.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

1.5. A személyi igazolvány igényléssel kapcsolatos feladatokat; 

1.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

1.7. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

1.8. Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

1.9. A Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

1.10. HÜVI KAB működtetését; 

1.11. A családtámogatással kapcsolatos feladatokat; 

1.12. Az egészségbiztosítással kapcsolatos feladatokat; 

1.13. A nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

1.14. A nyugdíjfolyósítással kapcsolatos feladatokat; 

1.15. Az állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatokat; 

1.16. A földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat; 

1.17. Az egyéb információ nyújtását, nem a Kormányablak hatásköre alá tartozó ügyekben 

történő tájékoztatást; 

1.18. A közhiteles ingatlan-nyilvántartásból való adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat; 

1.19. Az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat; 

1.20. A jogszabály által telepített egyéb feladatokat. 
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2. A Hatósági Osztály 1. feladatai: 

2.1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartásba 

bejegyzett érvénytelen és fiktív adattartalommal kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

2.2. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatok közül az alábbiakat látja el: 

2.2.1. az önálló bírósági végrehajtó megkeresése alapján a járműnyilvántartásba történő 

elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével, valamint a jármű hivatalból ideiglenesen 

forgalomból történő kivonásával kapcsolatos feladatok; 

2.2.2. az adóhatóság megkeresése alapján a járműnyilvántartásba történő elidegenítési és 

terhelési tilalom bejegyzésével, valamint a jármű hivatalból ideiglenesen forgalomból történő 

kivonásával kapcsolatos feladatok; 

2.2.3. az adóhatóság megkeresése alapján az egy évi adótételt meghaladó tartozás esetén a 

jármű hivatalból ideiglenesen forgalomból történő kivonásával kapcsolatos feladatok; 

2.2.4. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkeresése alapján a járműnyilvántartásba történő 

elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével, valamint a jármű hivatalból ideiglenesen 

forgalomból történő kivonásával kapcsolatos feladatok; 

2.2.5.  a végrehajtás, a behajtás, felszámolás és biztosítási intézkedések kezdeményezésével 

kapcsolatos feladatok; 

2.2.6.  a közigazgatási bírságfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a jármű hivatalból 

ideiglenesen forgalomból történő kivonásával kapcsolatos feladatok; 

2.2.7. a jármű tulajdonjogának változásával kapcsolatos eladói bejelentés nyilvántartásban 

történő bejegyzéssel kapcsolatos feladatok; 

2.2.8. a jármű tulajdonjogában bekövetkező változás esetén az átírást elmulasztó tulajdonossal 

szembeni eljárás lefolytatása; 

2.2.9. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennállásának hiánya esetén a 

kötvénynyilvántartó szerv értesítése alapján a jármű hivatalból ideiglenesen forgalomból történő 

kivonásával kapcsolatos feladatok. 

2.2.10. minden további, jogszabályban meghatározott esetben a jármű hivatalból ideiglenesen 

forgalomból történő kivonásával kapcsolatos feladat. 

2.3. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

2.4. Funkcionális feladatok: 

2.4.1. a humánpolitikai feladatokban való közreműködés, koordináció, 

2.4.2.  a kerületi hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése, 

2.4.3. leltárfelelősi feladatok ellátása, 

2.4.4. az ingatlan és az ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése,  

2.4.5. gépjármű-igénylés, 

2.4.6. postázási feladatok, postaszámlák ellenőrzése, 

2.4.7. bélyegző-nyilvántartás vezetése,  

2.4.8. a Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés.  

3. A Hatósági Osztály 2. feladatai:   

3.1. Az alábbiak szerint gyakorolja az egyes általános államigazgatási hatásköröket, továbbá az 

egyes ágazati hatósági jogköröket. 

3.2. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott 

feladatokat; 

3.3. Ellátja a környezet- és település-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat: levegőtisztaság-

védelmi ügyek, vízügyi igazgatási ügyek; 

3.4. Állatvédelmi hatáskörben intézkedés kezdeményez az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 
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3.5. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az üzletszerű társasház kezelői és 

ingatlan kezelői tevékenység tekintetében; 

3.6. Ellátja a temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezését, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyeletét; 

3.7. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörben az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása; 

3.8. Ellátja a Hivatal állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatait. 

3.9. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

3.9.1. Ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása; 

3.9.2. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos feladatok ellátása; 

3.9.3. Időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos hatósági eljárás; 

3.9.4. Alanyi és normatív közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos eljárás; 

3.9.5. Hadigondozotti jogosultság megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása; 

3.9.6. A szociális ellátások nyilvántartási feladatainak ellátása; 

3.9.7. A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása; 

3.9.8. Aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok. 

3.10. Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében: 

3.10.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását; 

3.10.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

3.10.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

3.10.4. Ellátja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.10.5. Ellátja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatokat;  

3.10.6. 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. 

3.11. Az oktatással kapcsolatos feladat körében ellátja: 

3.11.1. Az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat; 

3.11.2. Szülői kérelemre közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a 

szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben; 

3.11.3. A felnőttoktatás osztályozó vizsgáin részvételi kötelezettség/lehetőség teljesítése. 

4. Gyámügyi Osztály feladatai: 

4.1. Gyermek védelmi és gyámügyi feladatok: 

4.1.1. Ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos ügyek; 

4.1.2. Nevelésbe vétellel kapcsolatos ügyek, nevelési felügyelettel kapcsolatos ügyek, 

4.1.3. Nevelésbe vett kiskorúak után fizetendő gondozási díj megállapítása, annak behajtásával 

kapcsolatos ügyek 

4.1.4. Védelembe vétellel kapcsolatos ügyek, 

4.1.5. Megelőző pártfogás elrendelése,  

4.1.6. Családba-fogadási ügyek, 

4.1.7. A szülői felügyeleti jogot érintő ügyek; 

4.1.8. Kapcsolattartást érintő ügyek; 

4.1.9. A gyermek családi jogállásának rendezése; 
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4.1.10. Gyámsággal kapcsolatos ügyek; 

4.1.11. Gondnoksággal kapcsolatos ügyek; 

4.1.12. Előzetes jognyilatkozat tételével kapcsolatos ügyek, 

4.1.13. Támogató kirendelése, tevékenységének felügyelete, 

4.1.14. Vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyek; 

4.1.15. Perindítás, illetve kezdeményezés; 

4.1.16. Jogszabályban meghatározott esetben az eltűnt személy holtnak nyilvánításának kérése 

a bíróságtól, 

4.1.17. Feljelentés megtétele kiskorú veszélyeztetése vagy kiskorú sérelmére elkövetett 

bűncselekmény, valamint tartás elmulasztása esetén, 

4.1.18. Pénzbeli támogatások: gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás; 

4.1.19. Családvédelmi koordináció – távoltartás; 

4.1.20. Családi pótlék természetben történő nyújtásával kapcsolatos ügyek 

4.1.21. Kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadása; 

4.1.22. Iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek; 

4.1.23. Hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében 

bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti 

kérelemhez; 

4.1.24. Eljárás terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 

gyermeke érdekébe; 

4.1.25. Döntés a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról; 

4.1.26. A szülő azon jognyilatkozatának felvétele, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához; 

4.1.27. A kiskorú magántanulói státuszának engedélyezése előtti véleményezése; 

4.1.28. Közigazgatási hatósági eljárásban eseti gondok, eseti gyám rendelése. 

4.2.      Igazságügyi feladatok  

4.2.1. Jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok:  

4.2.1.1. hatásköri, illetékességi útmutatás, tanácsadás egyszerűbb megítélésű ügyekben,  

4.2.1.2. jogi segítők által adott jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és iratbetekintés; 

4.2.1.3. polgári eljárásokban: támogatás engedélyezése, pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása, 

elsősorban a jogi segítők által 

4.2.1.4.  büntetőeljárásokban: támogatás engedélyezése, sértett, magánvádló, magánfél, egyéb 

érdekelt pártfogó ügyvédi képviseletének, pótmagánvádló személyes költségmentességének 

engedélyezése, és ennek keretében pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása – főszabályként – 

jogi segítők által 

4.2.1.5. határon átnyúló jogvitákban jogi segítségnyújtási kérelmek továbbítása az Európai Unió 

másik tagállamába a 2003/8/EK irányelv alapján (uniós továbbítás) 

4.2.1.6. tartási ügyek (peres ügyekben képviselet engedélyezése rászorultsági alapon) 

4.2.1.7. illegális migránsok peren kívüli támogatása kirendeléssel a 4/2009/EK tanácsi rendelet 

alapján  

4.2.2. Áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok, szolgáltatások: 

4.2.2.1. segítő beszélgetés,  

4.2.2.2. érdekérvényesítés elősegítése,  

4.2.2.3. jogi tanácsadás, 

4.2.2.4. érzelmi segítségnyújtás: érzelmi, pszichológiai segítség,  

4.2.2.5. azonnali pénzügyi segély  

4.2.2.6. áldozati státusz igazolása. 

5. Népegészségügyi Osztály főbb feladatai 
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5.1. A kerületi Népegészségügyi Osztály – a kerületi tisztifőorvos vezetésével jogszabályi 

felhatalmazás alapján, illetékességi területén ellátja 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, a hatáskörébe tartozó 

egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és felügyeletét, valamint az 

egészségügyi ellátás felügyeletét, biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. Általános szabályok 

1.1. A Hivatal vezetői és ügyintézői állami szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati 

jogviszonyban, ügykezelői kormányzati ügykezelői jogviszonyban, fizikai alkalmazottai 

munkaviszonyban állnak. A munkatársak által ellátandó feladatokat, valamint a munkatársakkal 

szemben támasztott szakmai követelményeket a munkaköri leírások tartalmazzák. 

1.2. A hivatalvezető a vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök előírásainak 

megfelelően valamint a kormánymegbízott utasításai alapján vezeti a Hivatalt. Ennek során 

gondoskodik a Hivatal szervezetén belül információ áramlás biztosításáról, az arányos 

munkateher eloszlásáról, figyelemmel kíséri a szervezeti egységek tevékenységét, ellenőrzi az 

irányadó jogi normák érvényesülését.  

1.3. A hivatalvezető-helyettes segíti a hivatalvezető munkáját, az általa közvetlenül vezetett 

szervezeti egység tekintetében gondoskodik a feladatok szakszerű és határidőben történő 

ellátásáról. 

1.4. Az osztályvezető gondoskodik a feladatoknak a szervezeti egység munkatársai közötti 

arányos elosztásáról, figyelemmel kíséri, és szükség szerint ellenőrzi tevékenységüket, ellenőrzi 

az ügyintézési határidő megtartását. 

1.5. A Népegészségügyi Osztályt vezető kerületi tisztifőorvos feladatai: 

1.5.1. A kerületi tisztifőorvos illetékességi területén ellátja mindazon népegészségügyi, hatósági 

szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal más szerv feladatkörébe.  

1.5.2. 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. 

1.5.3. Jogszabály által a kerületi népegészségügyi osztály feladatkörébe utalt ügyekben 

önállóan dönt. 

1.5.4. A kerületi Népegészségügyi Osztály munkatársai felett gyakorolja az átruházott 

munkáltatói jogköröket. 

1.5.5. Elkészíti a kerületi Népegészségügyi Osztály munkatársainak munkaköri leírását. 

1.5.6. Gondoskodik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges 

intézkedések megtételéről. 

1.5.7. 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. 

1.5.8. Meghatározza a kerületi Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendjét a kerületi 

hivatal és a felettes szakmai szerv iránymutatása, a helyi szükségletek és a lehetőségek 

figyelembe vételével. 

1.5.9. Rendszeresen szakmai értekezletet hív össze az irányítása alá tartozó munkatársak 

tájékoztatása, munkájának irányítása, szakmai véleményük, javaslataik megismerése céljából. 
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1.5.10. Az anyagi lehetőségek figyelembevételével gondoskodik a kerületi népegészségügyi 

osztály munkatársainak szakmai továbbképzéseken való részvételéről, felelős szakmai 

fejlődésükért. 

1.5.11. Felelős a munka- és balesetvédelmi, valamint a tűzrendészeti előírások 

betartásáért/betartatásáért, a munkatársak munkába állás előtti és időszakos munka-, baleset- és 

tűzvédelmi oktatásának megvalósulásáért. 

1.5.12. A kerületi tisztifőorvos részt vesz a felettes szakmai szerv készenléti rendjének 

biztosításában.  

1.5.13. A kerületi tisztifőorvos, vagy az általa megbízott állami tisztviselő részt vesz a Helyi 

Védelmi Bizottságok munkájában. 

1.5.14. A kerületi tisztifőorvos hatásköréig terjedően felelős az illetékességi területén a 

közegészségügyi-járványügyi biztonság fenntartásáért. 

1.6. A munkatársak a Hivatal vezetésének iránymutatásai alapján önálló felelősséggel intézik a 

rájuk bízott ügyeket. Alapvető kötelezettségük a feladataikat meghatározó jogszabályok 

megismerése és azoknak a köz érdekében való végrehajtása a hivatásetikai elveknek 

megfelelően, az elvárható szakértelemmel és gondossággal. Ennek során kötelezettségük: 

1.6.1. A munkaköri leírásban rögzített, valamint a vezetői utasításban meghatározott feladatok 

ellátása; 

1.6.2. Részvétel a hivatali munkatervek, feladattervek, ellenőrzési tervek, munkaprogramok 

előkészítésében és megvalósításában; 

1.6.3. A munkavégzést akadályozó körülmények elhárításának kezdeményezése, illetve vezetői 

intézkedés megtétele; 

1.6.4. A Kormányhivatal belső szabályzatainak és a hivatalvezető intézkedéseinek betartása, 

különös figyelemmel a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokra. 

 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A helyettesítés rendje 

1.1. A hivatalvezető általános helyettese a hivatalvezető-helyettes. Amennyiben a munkakör 

átmenetileg nincs betöltve vagy a hivatalvezető-helyettes a munkavégzésben akadályoztatva 

van, a kerületi hivatalvezető által megbízott más vezető beosztású állami tisztviselő látja el a 

helyettesítésével kapcsolatos feladatokat.  

1.2. Az osztályvezető helyettesítéséről – másik osztályvezető, vagy az osztály valamely állami 

tisztviselőjének kijelölésével – a hivatalvezető eseti jelleggel gondoskodik.  

1.3. A Hivatal munkatársai tekintetében a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

1.4. A helyettesítés a vezető rendelkezése szerint a kieső munkatárs feladatkörének egészére, 

vagy meghatározott részére is vonatkozhat. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A kapcsolattartás szabályai 

1.1. A Kormányhivatal szervezetén belül a kapcsolattartás szabályai a következők: 

1.1.1. A hivatalvezető közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az 

igazgatóval, a kabinetvezetővel, a főosztályvezetőkkel és szükség szerint a Kormányhivatal más 

állami tisztviselőivel. 

1.1.2. 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. 
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1.2. A Hivatal vezetője a Kormányhivatal felettes szervével, továbbá minisztériummal kizárólag a 

kormánymegbízott, illetve a főigazgató útján tart kapcsolatot. 

1.3. A hivatalvezető kivételével vezető beosztású állami tisztviselő a vezetése alá nem tartozó 

szervezeti egység munkatársa részére – a halaszthatatlan eseteket kivéve – utasítást nem adhat. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

VII. Fejezet 

       Munkarend és az ügyfélfogadás rendje 

1. A napi munkaidőről és az általános munkarendről az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Kormányhivatal 

Közszolgálati Szabályzata rendelkezik.  

2. Általánostól eltérő egyéni munkarendet a hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem 

alapján. Kormányablakban, okmányirodában, továbbá más ügyfélszolgálati munkakörben 

foglalkoztatott munkatársak számára a munkarend az általánostól eltérően is meghatározható a 

hivatalvezető döntése szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

3. Azokon a napokon, amelyeken a munkaidő a 6 órát meghaladja, a munkavégzés 

megszakításával napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

4. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével szabad. A 

munkaidőben történő eltávozásról, annak időtartamáról, indokáról szervezeti egységenként 

naprakész nyilvántartást (jelenléti ív) kell vezetni. 

5. A munkahelyéről önhibáján kívül távolmaradó munkatárs akadályoztatásának okáról köteles 

a közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni. 

6. Az évi rendes szabadságot a Hivatal működésének figyelembevételével, az igazgatási 

szünetre és az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. 

7. A munkarendre, munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok 

7.1. Kormányablak Osztály ügyfélfogadási ideje: 

 Hétfő:  07:00-17:00 

 Kedd:  08:00-18:00 

 Szerda:  08:00-20:00 

 Csütörtök: 08:00-18:00 

 Péntek:  08:00-15:00 

7.2. HÜVI KAB (Bátori László u. 2.) ügyfélfogadási ideje: 

 Hétfő:  07:00-17:00 

 Kedd:  08:00-18:00 

 Szerda:  08:00-20:00 

 Csütörtök: 08:00-18:00 

 Péntek:  08:00-15:00 

7.3. Hatóság Osztály 1., Hatósági Osztály 2. Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási ideje: 

 Hétfő:  13:30-18:00 

 Kedd:  nincs 

 Szerda:  08:00-16:30 

 Csütörtök: nincs 

 Péntek:  08:00-11:30 

Munkaidő: 
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 Hétfő:  08:00-18:00 

 Kedd:  08:00-16:00 

 Szerda:  08:00-16:30 

 Csütörtök: 08:00-16:00 

 Péntek:  08:00-13:30 

7.4. Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási ideje: 

 Hétfő:  13:00-15:00 

 Kedd:  nincs 

 Szerda:  09:00-12:00 és 14:00-16:00 

 Csütörtök: nincs 

 Péntek:  09:00-11:00 

Halottakkal kapcsolatos és járványügyi intézkedést igénylő esetekben, teljes 

munkaidőben. 

Munkaidő: 

 Hétfő:  08:00-16:30 

 Kedd:  08:00-16:30 

 Szerda:  08:00-16:30 

 Csütörtök: 08:00-16:30 

 Péntek:  08:00-14:00 

7.5. A jelenléti ív kezelésének szabályai: 

7.5.1. A munkahelyen való tartózkodás, illetve a munkából való távollét nyilvántartására 

osztályonként jelenléti ívet kell vezetni. A munkatárs naponta, munkába érkezésekor és 

távozásakor, az időpont megjelölésével aláírja a jelenléti ívet. 

7.5.2. A vezető a jelenléti ív alapján az elvégzett túlmunkáról, az annak megfelelő mértékű 

szabadidő kiadásáról („csúsztatás”) napi nyilvántartást vezet, és hónap végén összesítést készít.  

7.5.3. A jelenléti ív kezelésének részletes szabályait a Kormányhivatal mindenkor hatályos 

Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 



Budapest, 2017. $2 J8 

Budapest, 201 7,62.  28. 

Budapest Fdv6ras Karrndny hivatala 

it!, Kerijfeti Hivatala 

cgyrendje 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1.  Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) III. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2.  Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11, 

Levelezési címe: 1300 Budapest Pf.: 332 

Telefon: +36-1-896-3496 

Fax: +36-1-237-4887 

E-mail: titkarsag@03kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

2.2.1. 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.  

Kormányablak Osztály  

Telefon: +36-1-896-3572 

E-mail: kormanyablak@03kh.bfkh.gov.hu 

Hatósági Osztály 1. 

Telefon: +36-1-896-3497 

Fax: +36-1-237-4888 

E-mail: hatosag@03kh.bfkh.gov.hu 

Hatósági Osztály 2.  

Telefon: +36-1-896-3493 

Fax: +36-1-237-4888 

E-mail: hatosag@03kh.bfkh.gov.hu 

2.2.2. 1035 Budapest, Váradi u. 15/A. 

Gyámügyi Osztály 

Telefon: +36-1-896-3990 

Fax: +36-1-237-4889 

E-mail: gyamugy@03kh.bfkh.gov.hu 

2.2.3. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7. 

Foglalkoztatási Osztály 

Telefon: +36-1-243-8669 

Fax: +36-1-243-8670 

E-mail: victorzs@lab.hu 

2.2.4. 1039 Budapest, Váradi u. 15. 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály 

Alapellátási Osztály 

Soros Ellátási Osztály 

Levelezési címe: 1035 Budapest, Váradi utca 15.,1146 Budapest, Thököly út 82 

mailto:kormanyablak@03kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@03kh.bfkh.gov.hu
mailto:hatosag@03kh.bfkh.gov.hu
mailto:gyamugy@03kh.bfkh.gov.hu
mailto:victorzs@lab.hu
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Székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 82. 

Elérhetőségei: +36-1-462-6500; +36-1-896-0404 

E-mail: budapest@rehab.bfkh.gov.hu 

A Főosztály feladatait a székhelyén kívül az alábbi helyszíneken is végzi: 

2.2.4.1. 1146 Budapest, Thököly út 82. 

Rehabilitációs Szakértői Osztály 1. 

Rehabilitációs Szakértői Osztály 2. 

2.2.4.2. 1035 Budapest, Váradi utca 15. 

2.2.4.3. 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Foglalkozási Rehabilitációs Osztály 

2.2.4.4. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7. 

2.2.4.5. 1203 Budapest, János utca 6. 

2.2.4.6. 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. 

2.2.4.7. 2700 Cegléd, Táncsics Mihály u. 4. 

2.2.4.8. 2760 Nagykáta, Dózsa György út 8. 

2.2.4.9. 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. 

2.2.4.10. 2370 Dabas, Bartók Béla út 61. 

2.2.4.11. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 

2.2.4.12. 2220 Vecsés, Szent István tér 1. I/6. 

2.2.5. 1039 Budapest, Váradi u. 15. 

Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály 

Székhelye: 1035 Budapest, Váradi u. 15. sz. 

Levelezési címe: 1035 Budapest, Váradi u. 15. sz.  

                             1438 Bp. Pf. 520. 

Elérhetőségei: +36-1-323-3600, Fax: +36-1-323-3602 

E-mail: munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu  (munkavédelmi és munkaügyi szervezeti 

egységek), munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu  (munkavédelmi szervezeti egység). 

munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu  (munkaügyi szervezeti egységek) 

2.2.6. 1033 Budapest, Mozaik u. 5. 

Közlekedés Felügyeleti Főosztály 

- Műszaki Osztály 

- Forgalmi Osztály 

- Útügyi Osztály 

Székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 5. 

Levelezési címe: 1300 Budapest, Pf.:91. 

Telefon: +36 (1) 430-2700 

E-mail: vezeto-buda@bfkh.gov.hu 

A Főosztály feladatait a székhelyén kívül az alábbi helyszíneken is végzi: 

1119 Budapest, Petzvál József u. 39. 

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-371-3030 

Fax: 06-1-371-3033 

E-mail: kepzes-buda@bfkh.gov.hu 

1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4. 

3. Illetékesség 

mailto:budapest@rehab.bfkh.gov.hu
mailto:munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:vezeto-buda@bfkh.gov.hu
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3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala illetékessége általánosan Budapest 

III. kerületére terjed ki. 

3.2. A Hatósági Osztály 1. illetékessége a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményei tekintetében Budapest egész területére kiterjed. 

3.3. A Kormányablak Osztály országos illetékességgel intézi a polgárok ügyeit, kivétel a 

lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyek, melyek vonatkozásában az illetékesség Budapest III. 

kerületére terjed ki. 

3.4. A Foglalkoztatási Osztály illetékessége kiterjed a Budapest I., II., és III. kerületére. 

3.5. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály illetékessége fő szabály szerint Budapest és 

Pest megye területére terjed ki. Első fokon rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői 

szervként és orvos-szakértői szervként Budapest és Pest megye területén jár el. Rehabilitációs 

Ellátási és Szakértői Főosztály országos illetékességgel ellátott feladatai: 

3.5.1. ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel, az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, 

rehabilitációs szakértői szervként és orvos-szakértői szervként jár el, 

3.5.2. 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 jár el, 

3.5.3. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia 

fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként jár el. 

3.6. Munkavédelmi és Munkaügyi főosztály illetékessége fő szabály szerint Budapest területére 

terjed ki.  

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

 

A Hivatal összesen: 437 fő 

II.  Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 
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1. Hatósági Főosztály szervezeti egységeinek feladatai 

1.1.  Hatósági Osztály 1. feladata 

1.1.1. Gyakorolja azokat az általános államigazgatási hatásköröket, továbbá egyes ágazati 

hatósági jogköröket, amelyek nem tartoznak a Kormányablak Osztály feladat- és hatáskörébe, 

így különösen: 

1.1.2. Szociális törvénnyel kapcsolatos feladatellátás; 

1.1.3. Hatósági feladatellátás; 

1.1.4. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben (Szabs. törvény) 

meghatározott feladatokat. 

1.1.5. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében  

1.1.6. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben;  

1.1.7. Nyilvántartást vezet azon külföldön tanuló gyermekekről, akik Magyarországon 

közoktatási intézménybe nincsenek beiratkozva. 

1.2.  Hatósági Osztály 2. feladata 

1.2.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok;  

1.2.2. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok; 

1.2.3. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 

szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó által 

vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

1.2.4. Az ügyviteli és informatikai teendők körében 

1.2.4.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése.  

1.3.  Kormányablak Osztály feladata 

1.3.1. Okmányirodai feladatai 

1.3.1.1. Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyek; 

1.3.1.2. Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyek; 

1.3.1.3. Útlevéllel kapcsolatos ügyek;  

1.3.1.4. Vezetői engedéllyel kapcsolatos kérelemre induló ügyek;  

1.3.1.5. Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek; 

1.3.1.6. Gépjárműokmányokkal kapcsolatos kérelemre induló ügyek,  

1.3.1.7. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentésével 

kapcsolatos ügyek; 

1.3.1.8. Egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyek. 

1.3.2. Kormányablak feladatai 

1.3.2.1. Az okmányirodáknál felsorolt okmányirodai ügytípusok valamint; 

1.3.2.2. Az 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt ügyek. 

1.4.  Gyámügyi Osztály feladata 

1.4.1. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényben számára meghatározott feladat- és hatáskört; 

1.4.2. Eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként; 

1.4.3. Gyermekek védelme;  

1.4.4. Döntés természetbeni és pénzbeni támogatásokról; 

1.4.5. Gyermekek családi jogállásának rendezése; 

1.4.6. Eljár a gyámsági-, gondoksági ügyekben; 

1.4.7. Eljár a gyermekek vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyeiben. 

1.5. Foglalkoztatási Osztály feladata 

javascript:LinkUgrik('A0400140.TV','51','lawrefUCg1MSlCKDJiKQ--')
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1.5.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj 

előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 

megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 

megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 

1.5.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat elvégzi; 

1.5.3. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

1.5.4. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 

kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott feladatokat; 

1.5.5. Szolgáltatási feladatokat lát el 

1.5.5.1. Munkaközvetítést végez; 

1.5.5.2. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

1.5.5.3. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében; 

1.5.6. Európai uniós és nemzetközi feladatai: 

1.5.6.1. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat,  

1.5.6.2. az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának 

megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat.  

1.5.6.3. Szükség esetén gondoskodik a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának 

megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény 

esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

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

ellátásokról. 

1.5.7. Koordinációs feladatok; 

1.5.8. Közfoglalkoztatási feladatok; 

1.5.9. Egyéb feladatok 

1.5.9.1. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

1.5.9.2. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

2. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály feladatai szervezeti egységen belüli 

megoszlása 

2.1. Az Alapellátási Osztály által ellátott feladatok: 

2.1.1. Rehabilitációs hatósági feladatai tekintetében: 

2.1.1.1. Ellátja a megváltozott munkaképességű személyek ellátás iránti igényeinek fogadását (új 

kérelmek intézése), a kérelem elbírálását, a vonatkozó jogszabályok alapján meghozza a 

Kormányhivatal és kormánymegbízott hatáskörébe utalt hatósági döntéseket; 

2.1.1.2. Lefolytatja a bizonyítási eljárást, beszerzi a kereseti, biztosítási időre vonatkozó adatokat, 

intézi a társszervezetek és a belföldi jogsegély keretében történő megkereséseket, elvégezteti az 

előírt orvosi vizsgálatokat/felülvizsgálatokat (idézés), a bizonyítási eljárás eredménye alapján 

hatósági döntést hoz, elbírálja a rehabilitációs kártya igényeket; 

2.1.1.3. Fogadja a fellebbezéseket, azokat értékeli, teljesíthetőségét vizsgálja, megalapozottság 

esetén döntését módosítja, visszavonja, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem 

teljesíthető a fellebbezéseket továbbítja a Rehabilitációs Főosztály (továbbiakban: RF) felé, a 

másodfokú döntést kézbesíti az ügyfélnek; 
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2.1.1.4. Előkészíti a megváltozott munkaképességű személyek ellátási ügyeiben keletkezett bírói 

ítéletek foganatosításához a döntéseket, a bírósági felülvizsgálati kérelmet és továbbítja a 

Kormányhivatal felé; 

2.1.1.5. Fogadja az ügyfelek nyilatkozatait, bejelentéseit (lakcímváltozás, keresőtevékenység, 

keresőképtelenség, stb.), a benne foglaltak alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, 

visszajelez az ügyfélnek; 

2.1.1.6. Intézi a jogosulatlanul felvett ellátások és a megtérítések ügyeit; 

2.1.1.7. Kezeli a más hatósági közigazgatási eljárásban érkezett megkereséseket; 

2.1.1.8. Statisztikai adatszolgáltatás nyújt, beszámolót készít az osztály feladatkörébe tartozó 

feladatok tekintetében, az ügyviteli tevékenységről ügyintézőnkénti/revizoronkénti napi statisztikai 

nyilvántartást vezet, az adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti; 

2.1.1.9. Együttműködik más hatóságokkal, a kormányhivatalon belül az ügykörébe tartozó 

szakmai feladatokat végzőkkel, a kormányablakok munkatársaival. 

2.2. A Soros Ellátási Osztály által ellátott feladatok: 

2.2.1. Rehabilitációs hatósági feladatai tekintetében, sajátos feladatai: 

2.2.1.1. Ellátja a megváltozott munkaképességű személyek esetében a hivatalból indított 

időszakos (soros), illetve az állapotrosszabbodást bejelentett személyek felülvizsgálati hatósági 

eljárását, a vonatkozó jogszabályok alapján meghozza a Kormányhivatal és kormánymegbízott 

hatáskörébe utalt hatósági döntéseket, elvégzi a vizsgálat eredményétől függő hatósági 

intézkedéseket; 

2.2.1.2. Nemzetközi ügyeket intéz, külföldi biztosítási idő esetén igényérvényesítést 

kezdeményez a külföldi partner intézménynél önállóan, vagy az RF-n keresztül, az igények 

elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a határozatokat elkészíti, 

szükség szerint azok felülvizsgálatát megteszi (módosítás, visszavonás, szüneteltetés, 

megszüntetés); 

2.2.1.3. Kezdeményezi a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé az ellátások folyósítását az ellátások 

megállapítása alapján (consignációs lista készítése);  

2.2.1.4. Szervezi a központi ügyfélszolgálati tevékenységet, az általános levelezést, az iktatást, 

előzményezést; 

2.2.1.5. Szervezi a postázási és irattárazási feladatokat, feldolgozza a hatósági területre érkező 

napi postát, a küldeményeket előkészíti a postázásra, ellátja az irattárazási, iratszerelési 

feladatokat; 

2.3. A Foglalkozási Rehabilitációs Osztály által ellátott feladatok: 

2.3.1. Rehabilitációs hatósági és rehabilitációs szakértői szerv feladatai tekintetében: 

2.3.1.1. Ellátja a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet, biztosítja a jogszabályokban és az 

eljárásrendben megjelölt rehabilitációs és munka-erőpiaci szolgáltatásokat; 

2.3.1.2. Elkészíti a rehabilitációs tervet, azt szükség szerint módosítja, a rehabilitációs tervben 

foglaltak figyelemmel kíséri, értékeli a rehabilitáció folyamatát, időközönkénti és záró értékelést 

végez; 

2.3.1.3. Biztosítja az ügyfelek munkaerő-piaci és egyéb információval való ellátását, a 

tanácsadási tevékenységet, tájékoztatja az ügyfeleket az együttműködésre vonatkozó jogaikról 

és kötelezettségeik teljesítéséről, az együttműködés módjáról; 

2.3.1.4. Átveszi a kérelmeket, az ügyfélnyilatkozatokat és eljuttatja az ellátási ügyintézőhöz; 

2.3.1.5. Segíti az ügyfelet a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, szervezi a 

munkaerő-piaci információkhoz jutást, munkába helyezést, képzéshez juttatást; 

2.3.1.6. Rehabilitációs célú munkaközvetítést végez, munkáltatói adatbázist vezet, szervezi a 

közfoglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférést; 

2.3.1.7. Kormányhivatal és kormánymegbízott hatáskörébe utalt hatósági döntésként megköti az 

egyéni megállapodásokat a munkáltatókkal; 

2.3.1.8. Elvégzi a diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia vizsgálatok pszichológiai és gyógypedagógiai 

vizsgálatait, előkészíti a véleményt az orvosi bizottságnak; 
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2.3.1.9. Statisztikai adatszolgáltatás nyújt, beszámolót készít az osztály feladatkörébe tartozó 

feladatok tekintetében, az ügyviteli tevékenységről ügyintézőnkénti/revizoronkénti napi statisztikai 

nyilvántartást vezet, az adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti; 

2.3.1.10. Végrehajtja a civil szervezetekkel, szolgáltatókkal kötött szakmai együttműködési 

megállapodásokban szereplő feladatokat; 

2.3.1.11. Kapcsolatot tart a munkáltatói és egyéb szervezetekkel, a megváltozott 

munkaképességű személyek rehabilitációjával foglalkozó szervezetekkel, együttműködő 

partnerekkel, a hazai és uniós rehabilitációs programok munkatársaival. 

2.4. A Rehabilitációs Szakértői Osztály 1. és 2. által ellátott feladatok: 

2.4.1. Rehabilitációs szakértői szerv és orvos-szakértői feladatai tekintetében: 

2.4.1.1. Ellátja a jogszabályokban és eljárásrendben a rehabilitációs szakértői szervhez delegált 

feladat- és hatásköröket, ehhez szakértői bizottságokat működtet; 

2.4.1.2. Elvégzi az ügyfelek szakértői vizsgálatát, elkészíti a komplex minősítést, az ügyfél orvos 

szakértői, foglalkozási rehabilitációs szakértői és szociális szakértői minősítése alapján; 

2.4.1.3. Fogadja az eljáró hatóságok megkeresését szakkérdésekben (Kormányhivatalon belüli 

főosztályok, illetve Pest megyei Kormányhivatal és egyéb hatóságok megkeresését), elvégzi az 

igényelt szakértői/szakhatósági vizsgálatokat, elkészíti az ügy típusának megfelelő 

szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, nyilatkozik a szakkérdésben; 

2.4.1.4. Fogadja a kérelmeket a szakhatósági/szakértői közreműködés esetén más hatósági 

közigazgatási eljárásban, elkészíti a szakhatósági/szakértői állásfoglalást, továbbítja a 

megkereső hatóságnak; 

2.4.1.5. A vizsgálatokról nyilvántartás vezet az informatikai rendszerben, elvégzi azok rögzítését 

és összesítését, vizsgálati elszámoláshoz az adatokat ellenőrzi;   

2.4.1.6. Használja az iktatási és ügyviteli, szakmai informatikai programot, elvégzi az iktatást, 

postázást, iratszerelést, szervezi és bonyolítja az irattárazást; 

2.4.1.7. Kötelessége a szakértői tevékenység szakmai, etikai szabályainak, valamint az 

egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi előírásoknak a betartása, a szakértői 

tevékenység hatályos jogszabályoknak, eljárásrendeknek, módszertani útmutatóknak és szakmai 

utasításoknak megfelelő ellátása.  

2.5. A Főosztály valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok: 

2.5.1. 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;  

2.5.2. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt, információkat biztosít az ellátások 

igényléséről, a vizsgálatról, az ügyfelek jogairól és kötelezettségeiről, személyes és telefonos 

érdeklődésre válaszol, átveszi az igényléshez, ügyintézéshez szükséges dokumentációkat, 

adatlapokat, orvosi beutalót, nyilatkozatokat; 

2.5.3. A munkatársak kötelessége a rehabilitációs ügyintézési tevékenység, illetve a szakértői 

tevékenység szakmai, etikai szabályainak, valamint az egészségügyi adatok kezelésére 

vonatkozó adatvédelmi előírásoknak a betartása, a szakértői tevékenység hatályos 

jogszabályoknak, eljárásrendeknek, módszertani útmutatóknak és szakmai utasításoknak 

megfelelő ellátása; 

2.5.4. Iktatást és adatkezelést végez az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben (Rehabilitációs 

Szakigazgatási Rendszer – RSZR), és napi munkájában alkalmazza az RSZR szakrendszert; 

2.5.5. Közreműködik a közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában, a válaszok 

elkészítésében. 

3. A Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály által ellátandó feladatok, szervezeti 

egységenként: 

3.1.  A Munkaügyi Ellenőrzési Osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal összefüggő 

feladatai körében: 
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3.1.1. Munkavédelmi hatósági ellenőrzést végez a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), az munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. tv. (Mvt.) és a vonatkozó munkavédelmi tárgyú törvények, rendeletek 

szabályai szerint, különösen 

3.1.1.1. a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, 

3.1.1.2. 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, 

3.1.1.3. a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek 

kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre 

vonatkozóan,  

3.1.1.4. 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,  

3.1.1.5. az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök tekintetében a munkavédelmi hatósági 

ellenőrzés során ellátja a kormányhivatal hatáskörébe tartozó piacfelügyeleti hatósági 

feladatokat, 

3.1.1.6. ellátja továbbá mindazon munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat, melyeket külön 

jogszabály a kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság feladat- és hatáskörébe utal; 

3.1.2. Szabálytalanság feltárása esetén gondoskodik az Mvt. 82., 82/D. és 84. §-ában foglalt 

intézkedéseket tartalmazó döntések, elkészítéséről, kiadásáról;  

3.1.3. A külön jogszabályban meghatározottak szerint eljár a foglalkozási 

megbetegedések/fokozott expozíciós esetek kivizsgálásával kapcsolatos ügyekben; 

3.1.4. Kivizsgálja a halálos és az Mvt. szabályai szerint súlyosnak minősülő, valamint a baleset 

körülményei és kimenetele alapján általa kivizsgálásra kijelölt munkabaleseteket; 

3.1.5. 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; 

3.1.6. A foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását 

sérelmező személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-

egészségügyi szervhez irányítja. 

3.1.7. Funkcionális feladatai körében a főváros illetékességi területét érintően nyilvántartja: 

3.1.7.1. a foglalkozási betegségeket, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezéseket, 

valamint a vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós eseteket, 

3.1.7.2. az azbeszttartalmú anyagból, termékből vagy azbeszttartalmú termékkel végzett 

tevékenységet, 

3.1.7.3. a foglalkozási eredetű rákkeltő/mutagén anyagokkal foglalkozó munkáltatókról és 

munkavállalókra vonatkozó bejelentéseket, 

3.1.7.4. a biológiai tényezőkkel történő tevékenységet, valamint a védőoltásokat, 

3.1.7.5. az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközökkel 

történő tevékenységet,  

3.1.7.6. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséről szóló előzetes értesítések adatait; 

3.1.8. Munkavédelmi hatósági ellenőrzést végez a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), az munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. tv. (Mvt.) és a vonatkozó munkavédelmi tárgyú törvények, rendeletek 

szabályai szerint, különösen 

3.1.8.1. gondoskodik a főváros illetékességi területén bekövetkezett munkabalesetekkel 

kapcsolatban a munkáltatók által jogszabály alapján megküldött baleseti jegyzőkönyvek 

kódolásáról, szabályszerű nyilvántartásáról, 
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3.1.8.2. folyamatosan értékeli és elemzi a munkaügyi ellenőrzés eredményeit és tapasztalatait, 

összeveti az éves munkaügyi ellenőrzési irányelvben és teljesítmény-célkitűzésekben 

megfogalmazott követelményekkel, 

3.1.8.3. javaslatot tesz az éves hatósági ellenőrzési és az összevont ellenőrzési tervre 

vonatkozóan, 

3.1.8.4. 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, 

3.1.8.5. együttműködik a társhatóságokkal, kormányhivatali szakmai főosztályokkal, szakmai 

szervezetekkel, 

3.1.8.6. kivizsgálja a Kerületi Hivatal, mint munkavédelmi hatóság hatáskörébe és illetékességbe 

tartozó panaszokat és közérdekű bejelentéseket, 

3.1.8.7. tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályban meghatározott ajánlattevő részére a 

munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kötelezettségekről, 

3.1.8.8. ellátja a munkavédelmi tanácsadással és felvilágosítással kapcsolatos feladatokat, 

3.1.8.9. megszervezi és működteti a munkavédelmi panasz és tanácsadói, valamint a 

munkabaleseti ügyeletet, 

3.1.8.10. az előírt határidőre elkészíti a Kerületi Hivatal, mint munkavédelmi hatóság 

tevékenységével kapcsolatos beszámolókat, az éves Nemzetgazdasági Jelentéshez készített 

beszámolót, 

3.1.8.11. az átmenetileg még fellebbezéssel megtámadható ügyekben előkészíti a 

fellebbezések felterjesztését, a keresetlevelek továbbítását, közreműködik a fellebbezéssel meg 

nem támadható határozatok ellen benyújtott keresetek alapján indult bírósági eljárásokban, a 

perképviseleti feladatok ellátásában, 

3.1.8.12. a szakmai irányító által kiadott kódlista alapján kódolja a döntésekben szereplő 

munkavédelmi hatósági intézkedéseket, 

3.1.8.13. a szakmai irányító által működtetett szakmai informatikai rendszerben rögzíti a 

kódolt intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat, 

3.1.8.14. ellátja a jogerősítési feladatokat és a munkavédelmi bírság határozatok hatósági 

nyilvántartásba kerülése előtti (szakmai rendszerben rögzített jogerősítés előtti) helyi ellenőri 

feladatokat, 

3.1.8.15. ellátja az osztály iratai tekintetében az iratkezelési, iktatási, irattárba helyezés 

előtti feladatokat és a munkavédelmi hatósági ügykörbe tartozó iratok irattárazási feladatait, 

3.1.8.16. véleményezi a munkavédelmi ellenőrzési szakterületet érintő szakmai anyagokat, 

jogszabálytervezeteket, illetve részt vesz a munkavédelmi ellenőrzési szakterületet érintő 

javaslatok előkészítésében. 

3.2. A Munkaügyi Ellenőrzési Osztály által ellátott feladatok: 

3.3. Az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében: 

3.3.1. Munkaügyi hatósági ellenőrzést végez a Ket., a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi 

LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) és a vonatkozó munkaügyi tárgyú törvények, rendeletek 

szabályai szerint; 

3.3.2. Szabálytalanság feltárása esetén gondoskodik a Met. 6. §-ában és 8/D. § (4) foglaltak 

szerinti 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; 

3.3.3. 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; 
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3.3.4. A munkaügyi hatósági ellenőrzést a tényfeltárás és bizonyítási eljárás befejezéséig 

lefolytató állami tisztviselői ügyeit a kiadmányozandó döntés(ek) elkészítése és kiadása céljából - 

az erre kijelölt szakügyintéző ellenőrzését követően, az erre a célra rendszeresített átadó lappal – 

az előírt rendben átadja a Hatósági és Behajtási Osztály részére. 

3.3.5. Folyamatosan értékeli és elemzi a munkaügyi ellenőrzés eredményeit és tapasztalatait, 

összeveti az éves munkaügyi ellenőrzési irányelvben és teljesítmény-célkitűzésben 

megfogalmazott követelményekkel; 

3.3.6. Javaslatot tesz az éves hatósági ellenőrzési és az összevont ellenőrzési tervre 

vonatkozóan; 

3.3.7. 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; 

3.3.8. Együttműködik a társhatóságokkal, kormányhivatali szakmai főosztályokkal, szakmai 

szervezetekkel; 

3.3.9. Kivizsgálja a Kerületi Hivatal, mint munkaügyi hatóság hatáskörébe és illetékességbe 

tartozó panaszokat és közérdekű bejelentéseket; 

3.3.10. Megszervezi és működteti a munkaügyi panaszügyeletet; 

3.3.11. Ellátja a munkaügyi ellenőrzés tárgykörébe tartozó kérdéseket illetően a munkaügyi 

előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység körébe 

tartozó feladatokat; 

3.3.12. Az előírt határidőre elkészíti a Kerületi Hivatal, mint munkaügyi hatóság tevékenységével 

kapcsolatos beszámolókat; 

3.3.13. Előkészíti az osztályon az átmenetileg még fellebbezéssel megtámadható ügyekben 

elkészített döntések ellen benyújtott fellebbezések felterjesztését, közreműködik a fellebbezéssel 

meg nem támadható határozatok ellen benyújtott keresetek alapján indult bírósági eljárásokban, 

a perképviseleti feladatok ellátásában; 

3.3.14. A szakmai irányító által kiadott kódlista alapján kódolja az osztályon elkészített 

döntésekben szereplő munkaügyi hatósági intézkedéseket; 

3.3.15. A szakmai informatikai rendszerben rögzíti az osztály hatósági munkájára vonatkozó 

adatokat; 

3.3.16. Ellátja az osztály iratai tekintetében az odarendelt iratkezelési, iktatási, irattárba helyezés 

előtti feladatokat; 

3.3.17. Véleményezi a munkaügyi ellenőrzési szakterületet érintő szakmai anyagokat, 

jogszabálytervezeteket, illetve részt vesz a munkaügyi ellenőrzési szakterületet érintő javaslatok 

előkészítésében. 

3.4. A Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály által ellátott feladatok: 

3.4.1. Az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében: 

3.4.1.1. A kijelölt ügyekben munkaügyi hatósági ellenőrzést végez a Ket., a Met., és a vonatkozó 

munkaügyi tárgyú törvények, rendeletek szabályai szerint, és szabálytalanság feltárása esetén 

gondoskodik a Met. 6. §-ában és 8/D. § (4) foglaltak szerinti intézkedéseket tartalmazó döntések, 

tájékoztatások elkészítéséről, kiadásáról; 

3.4.1.2. A kijelölt ügyekben 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; 

3.4.1.3. 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.  

3.4.1.4. Kijelölés alapján részt vesz a munkaügyi tárgyú cél- és akcióvizsgálatokban, a hatósági 

ellenőrzési tervben, az összevont ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásában; 

3.4.1.5. Részt vesz a panaszügyeleti feladatok ellátásában; 
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3.4.1.6. Részt vesz a munkaügyi ellenőrzés tárgykörébe tartozó kérdéseket illetően a munkaügyi 

előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység 

ellátásában; 

3.4.1.7. Kijelölés alapján kivizsgálja a Kerületi Hivatal, mint munkaügyi hatóság hatáskörébe és 

illetékességbe tartozó panaszokat és közérdekű bejelentéseket; 

3.4.1.8. Ellátja a jogerősítési feladatokat és a munkaügyi intézkedéseket tartalmazó döntések 

hatósági nyilvántartásba kerülése előtti (szakmai rendszerben rögzített jogerősítés előtti) helyi 

ellenőri feladatokat; 

3.4.1.9. Előkészíti az osztályon az átmenetileg még fellebbezéssel megtámadható ügyekben 

elkészített döntések ellen benyújtott fellebbezések felterjesztését, közreműködik a fellebbezéssel 

meg nem támadható határozatok ellen benyújtott keresetek alapján indult bírósági eljárásokban, 

koordinálja a munkaügyi és munkavédelmi perképviseleti feladatokat; 

3.4.1.10. A szakmai irányító által kiadott kódlista alapján kódolja az osztályon elkészített 

döntésekben szereplő munkaügyi hatósági intézkedéseket; 

3.4.1.11. A szakmai irányító által működtetett szakmai informatikai rendszerben rögzíti a 

kódolt intézkedéseket és az osztály hatósági munkájára vonatkozó adatokat; 

3.4.1.12. Elkészíti a munkavédelmi és munkaügyi hatósági tevékenységgel összefüggő 

statisztikákat, összesíti az akció és célvizsgálatok adatait; 

3.4.1.13. Ellátja a munkaügyi és munkavédelmi szakterület osztályain keletkezett 

határozatok hirdetményi kézbesítésének közzétételével kapcsolatos feladatokat; 

3.4.1.14. Ellátja az osztály iratai tekintetében az iratkezelési, iktatási, irattárba helyezés 

előtti feladatokat, és a munkaügyi hatósági ügykörben keletkezett iratok irattárazási feladatait; 

3.4.1.15. Ellátja a munkaügyi és munkavédelmi hatósági ügykörökben 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; 

3.4.1.16. Közreműködik az iratkezeléshez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatásban; 

3.4.1.17. Karbantartja a munkavédelmi és a munkaügyi hatósági ügyek iratmintáit; 

3.4.1.18. Ügykörébe tartozóan véleményezi a felügyeleti szervtől, a Kormányhivataltól 

érkező szabályzatokat, módszertani útmutatókat, jogszabálytervezeteket; 

3.4.1.19. Előkészíti a Főosztály ügyrendjének a munkavédelmi és munkaügyi hatósági 

feladatokat ellátó osztályokra vonatkozó részét, közreműködik a működéshez kapcsolódó belső 

szabályzatok, utasítások véleményezésében; 

3.4.1.20. Ellátja a munkavédelmi és munkaügyi szakterületet érintő titkársági feladatokat. 

3.4.1.21. Ellátja a munkaügyi és munkavédelmi bírságok, valamint a munkavédelmi és a 

munkaügyi hatósági eljárásokban hozott eljárási bírságok, és közigazgatási bírságok 

nyilvántartása, behajtása körébe tartozó feladatokat; 

3.4.1.22. A jogszabályban előírtak szerint ellátja a más EGT-államban letelepedett 

szolgáltatóval szemben a munkavállalók kiküldésére vonatkozó szabályok megsértése miatt 

munkaügyi bírságot megállapító határozatok végrehajtásának a letelepedés helye szerint 

illetékes hatóságánál történő kezdeményezésére irányuló feladatokat; 

3.4.1.23. Erre irányuló megkeresés esetén gondoskodik 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 foganatosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

4. A Közlekedési Felügyeleti Főosztály általános feladatai 

4.1. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 

4.1.1. Az Osztály hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a közlekedés 

hatósági feladatokat, az elsőfokú eljárásokat szakvéleménnyel, tényállás tisztázásában való 

közreműködéssel támogatja; 

4.1.2. Személyes ügyfélfogadás biztosítása, pénzkezelő hely működtetése; 
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4.1.3. Hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyedi ügyekben együttműködik az 

okmányirodákkal, valamint a közlekedési igazgatási hatóságokkal. 

4.1.4. Ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú 

hatósági feladatokat, a járművezető-képzéshez kapcsolódó ellenőrzési és képzésfelügyeleti 

tevékenységet; 

4.1.5. Kezeli a képzéssel, vizsgáztatással és utánképzéssel kapcsolatos egyes panaszügyeket, 

és kivizsgálja a kategóriás képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos panaszügyeket; 

4.1.6. Részt vesz a közúti járművezető-képzés, vizsgáztatás és utánképzés tartalmi és 

módszertani fejlesztésében; 

4.1.7. Részt vesz a közúti járművezetői vizsgabiztosok, iskolavezetők, utánképzési 

foglalkozásvezetők és szakoktatók képzésének, továbbképzésének és vizsgáztatásának szakmai 

és módszertani javaslataival azok fejlesztésében; 

4.1.8. Ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási 

teendőket, és az egyedi ügyek elbírálását; 

4.1.9. Közreműködik, segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

4.1.10. Beszedi a feladatköréhez tartozó területek utánképzési és vizsgadíjait és kiszabja az 

ellenőrzési bírságot; 

4.1.11. Megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás elméleti vizsgáit; 

4.1.12. Megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás gyakorlati vizsgáit; 

4.1.13. Dönt a meghatározott vizsgatárgyból való vizsgakötelezettség alóli mentességről; 

4.1.14. Lebonyolítja a közúti járművezetők kategóriás vizsgáit; 

4.1.15. Továbbítja, illetve az ügyfél kérésére kiállítja a vizsgaigazolást a járművezetésre jogosító 

okmány kiadásához; 

4.1.16. Ellátja a vizsgáztatási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési, 

okmánypótlási adatszolgáltatási teendőket; 

4.1.17. Ellenőrzi a járművezetői vizsgahelyek megfelelősségét a közúti járművezetők és a közúti 

közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. 

(IV. 21.) GKM rendelet szerint; 

4.1.18. Beosztja utánképzési programra az ügyfeleket és a program végzésére jogosult 

képzőszervhez irányítja őket, szervezi az utánképzést, kiadja a megbízásokat és ellenőrzi a 

működést; 

4.1.19. Megszervezi és végzi az adott programhoz tartozó vizsgákat; 

4.1.20. Elkészíti és kiadja az utánképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat; 

4.1.21. Kérelemre – díjfizetési kötelezettség teljesítését követően – teljesíti a kategóriás vizsga 

vagy az utánképzés elvégzéséről szóló igazolás cseréjét, pótlását; 

4.1.22. Feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli a hatáskörébe tartozó hatósági 

tevékenység során keletkezett adatokat; 

4.1.23. Szükség esetén utánképzés teljesítéséről szóló igazolás kiadásával egyidejűleg 

tájékoztatja az ügyfelet az egészségügyi szolgálat értesítési kötelezettségéről; 

4.1.24. Ellátja a járművezetői vizsga érvénytelenítésével, illetve felfüggesztésével összefüggő 

feladatokat; 

4.1.25. Állást foglal a szakterülettel kapcsolatos egyedi ügyekben; 

4.1.26. Annak szükségessége esetén eltiltja a vizsgázót, illetve a szakoktatót a vizsgán való 

részvételtől. Tájékoztatást ad az NFM részére a szakoktatók, iskolavezetők, képzőszervek 

eltiltásáról, továbbá minden olyan esetről, amelyben az ellenőrzés során a vizsgázóval 

(tanulóval), illetve a szakoktatóval, képzőszervvel kapcsolatban szabálytalanságot állapít meg, 

4.1.27. Végzi a vizsgáztatás munkáltatói ellenőrzését; 

4.1.28. Ellátja a járművezető-képzés ellenőrzését, tematikus- és célvizsgálatát; 

4.1.29. Ellátja a szaktanfolyami vizsgákhoz kapcsolódó okmányok cseréjére, pótlására irányuló 

kérelmek befogadását és továbbítását az NFM részére. 

4.1.30. Ellátja az ügyfélfogadási feladatokat; 
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4.1.31. Együttműködik az informatikai szakterülettel a számítógépes vizsgaprogram és egyéb 

program szakmailag megfelelő és biztonságos üzemeltetésében; 

4.1.32. Ellenőrzi a vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételeit; 

4.1.33. Ellenőrzi az adott utánképzési programhoz előírt személyi és tárgyi feltételeket; 

4.1.34. Továbbítja az ötször sikertelen vizsgázók rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatához 

szükséges dokumentumokat és kezeli a hatóság által megküldött határozatokat; 

4.1.35. Ellenőrzi a járművezető-képzés személyi és tárgyi feltételeit. 

4.1.36. Megszervezi és elvégzi a feltáró foglalkozásokat; 

4.1.37. Kijelöli a feltáró csoport tagjait; 

4.1.38. Megszervezi a feltárást követő team ülést; 

4.1.39. Részt vesz a Megyei/Városi Balesetmegelőzési Bizottságok munkájában, valamint a 

közlekedésbiztonsági nevelő munkában. 

4.2. Műszaki Osztály 

4.2.1. Az osztály hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a közlekedés 

hatósági és szakhatósági feladatokat, az elsőfokú eljárásokat szakvéleménnyel, tényállás 

tisztázásában való közreműködéssel támogatja; 

4.2.2. Személyes ügyfélfogadás biztosítása, pénzkezelő hely működtetése. 

4.2.3. A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomási tevékenység 

engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló állomással a hatósági 

szerződés megkötése, valamint a vizsgáló állomások tevékenységének ellenőrzése, a vizsgáló 

állomás és a járműfenntartó szervezet tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás 

felügyelete, továbbá az általa üzemeltetett, valamint az illetékességi területén hatósági 

szerződéssel rendelkező vizsgáló állomáson – a jármű tulajdonosára egyébként irányadó 

illetékességi szabálytól függetlenül – forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat végzése; 

4.2.4. 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; 

4.2.5. Jogszabályban meghatározott tárgykörökben piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása; 

4.2.6. A járműbontókkal közreműködői megállapodások megkötése, ellenőrzési feladatok 

ellátása; 

4.2.7. A közúti jármű összeépítésének és nem sorozatszerű átalakításának engedélyezése; 

4.2.8. Elvégzi a közúti járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos műszaki vizsgálatát, 

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

jóváhagyási igazolást, lefolytatja az egyedi forgalomba helyezési, honosítási eljárást; 

4.2.9. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre 

alkalmasnak minősített M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsi esetében annak megállapítása, 

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

4.2.10. 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; 

4.2.11. A különleges felépítményű jármű üzemeltetésének – amennyiben az szükséges - 

feltételhez kötése vagy arra közlekedési korlátozás megállapítása; 

4.2.12. Kiadja az üzemeltetési és karbantartási naplókat; 

4.2.13. Ellenőrzi a gépjárműfenntartói, környezetvédelmi felülvizsgálói, alkatrész-forgalmazási és 

gyártó tevékenységet; 

4.2.14. Műbizonylattal igazolja a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű 

minősítését; 

4.2.15. Kiadja az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedélyt, az 

érvényességét meghosszabbítja; 

4.2.16. Elvégzi a segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálatát és azonosítási 

jellel történő ellátását; 
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4.2.17. Ellátja a járműveket közlekedési hatósági alvázszámmal; 

4.2.18. Műszaki szakértői közreműködést végez a mozgáskorlátozott közúti járművezetők 

egészségügyi alkalmasságát elbíráló bizottságban; 

4.2.19. Jogszabályban meghatározott esetekben elvégzi a közlekedési balesettel érintett 

gépjárművek felülvizsgálatát, minősítését; 

4.2.20. 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; 

4.2.21. Műszaki szakértői közreműködés a muzeális jellegű járművet elbíráló Muzeális Minősítő 

Bizottságban; 

4.2.22. Zárt közúti halottszállító járműforgalmi engedélyének kiadására irányuló közigazgatási 

hatósági eljárásban – a jármű rakodóterében szállítható halottak forgalmi engedélybe 

bejegyezhető számának meghatározása kérdésében – szakhatóságként jár el; 

4.2.23. Kérelemre előzetes eredetiségvizsgálatot végez; 

4.2.24. Hatósági szerződést köt az eredetiségvizsgálat végzésében közreműködőkkel; 

4.2.25. Kérelemre környezetvédelmi felülvizsgálatot végez és környezetvédelmi adatlapot ad ki; 

4.2.26. Ellátja és elszámoltatja a saját és a kijelölt vizsgáló állomás vizsgabiztosait a műszaki 

vizsgáztatási tevékenységhez szükséges hatósági eszközökkel. 

4.3. Forgalmi Osztály 

4.3.1. Az osztály hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben ellátja a közlekedés 

hatósági és szakhatósági feladatokat, az elsőfokú eljárásokat szakvéleménnyel, tényállás 

tisztázásában való közreműködéssel támogatja; 

4.3.2. Személyes ügyfélfogadás biztosítása, pénzkezelő hely működtetése; 

4.3.3. Végzi a bejelentési kötelezettség alá eső közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység 

bejelentésének nyilvántartásba vételét, engedélyezi az engedélyköteles közúti közlekedési 

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

igazolvány kiadásával kapcsolatos feladatok ellátását;  

4.3.4. Ellátja a digitális tachográf kártyák kibocsátása tekintetében meghatározott feladatokat 

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

4.3.5. Engedélyezés és kártya engedélyezés terén személyes ügyfélfogadás biztosítása; 

4.3.6. Végzi a közúti jármű állapotának, üzemben tartására megállapított feltételek 

megtartásának, a gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejének közúton és telephelyen, a nehéz 

tehergépkocsik korlátozás betartásának ellenőrzési feladatait, jogszabálysértés esetén hatósági 

eljárást kezdeményez, bírságot szab ki, tevékenység végzését megtiltja, végrehajtási 

cselekményeket kezdeményez; 

4.3.7. Ellátja a közúti tengelyterhelés-mérés, valamint a közúti és telephelyi ellenőrzések 

[járműállapot, pihenőidő, gyártók, szolgáltatók (szervizek), üzemeltetők stb.] ellenőrzési feladatait; 

4.3.8. Végzi a díjfizetéssel érintett országos közutakon a díjfizetésre kötelezett közúti járművek 

úthasználati díj megfizetésének ellenőrzési feladatait; 

4.3.9. Ellenőrzi a gumiabroncsok paraméterek címkézésére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések megtartását; 

4.3.10. Közösségi ellenőrző menetlevéltömbök kiadása; 

4.3.11. Jogszabályban meghatározott közösségi és egyéb nemzetközi engedélyek, illetve 

igazolványok kiadása. 

4.4. Útügyi Osztály 

4.4.1. Közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítésének, korszerűsítésének, 

forgalomba helyezésének, megszüntetésének, elbontásának engedélyezése, ennek keretében: 

4.4.1.1. út létesítésének, korszerűsítésének (együtt: építésének) engedélyezése, vagy 

engedélyének módosítása (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti 

határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve) és a közút építésével, 

korszerűsítésével összefüggő vagy önálló járda építésének, korszerűsítésének engedélyezése, 
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4.4.1.2. a hatáskörébe eső műtárgyak építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének 

és fennmaradásának engedélyezése; 

4.4.1.3. az út 30 m szabad nyílást meg nem haladó hídjai kiviteli tervének jóváhagyása; 

4.4.1.4. út végleges vagy ideiglenes forgalomba helyezésének engedélyezése (az autópályákat, 

autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat 

kivéve); 

4.4.1.5. út fennmaradásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a 

közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); 

4.4.1.6. út megszüntetésének, elbontásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok 

műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); 

4.4.1.7. építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, átruházása; 

4.4.1.8. jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező 

engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése; 

4.4.2. 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; 

4.4.3. Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 

berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés; 

4.4.4. A közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való megnyitásának, vagy a 

közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezése; 

4.4.5. Országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, helyi közút országos közúttá vagy 

magánúttá, magánút helyi közúttá vagy országos közúttá való nyilvánítása; 

4.4.6. 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; 

4.4.7. 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; 

4.4.8. Hatósági eljárást folytat le, ha a közútkezelő a közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

42/A. § (2) bekezdés szerinti esetekben a hozzájárulását megtagadja, vagy a kérelmező 

közútkezelő döntését sérelmesnek tartja; 

4.4.9. 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 

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; 

4.4.10. Útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak 

megfelelő létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés elrendelése; 

4.4.11. Az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, 

korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés a tulajdonos (kezelő) útkezelői felszólításának 

eredménytelensége esetén; 

4.4.12. Vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, illetve egyéb növényzet 

kivágásának elrendelése; 

4.4.13. 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; 
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4.4.14. A vasúti átjáró biztosítási módjának megváltozását követően a vasúti átjáró forgalomba 

helyezése; 

4.4.15. Közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének és megszüntetésének engedélyezése; 

4.4.16. 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; 

4.4.17. Forgalomszervezési, korlátozó intézkedések elrendelése – a környezetvédelmi hatóság 

kezdeményezésére – a levegőterhelés mérséklése érdekében; 

4.4.18. 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; 

4.4.19. 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; 

4.4.20. 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; 

4.4.21. A közúti forgalomszabályozás, a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési 

célú igénybevételének ellenőrzése; 

4.4.22. Ellenőrzés, építés-felügyeleti ellenőrzés; 

4.4.23. Jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése; 

4.4.24. Az országos és helyi közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése; 

4.4.25. 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; 

4.4.26. Rendszeres adatszolgáltatás az NFM számára hatósági tevékenységéről; 

4.4.27. Elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez 

szükséges – a kialakított forgalmi rend ellenőrzése alapján – hozzájárulás adása; 

4.4.28. Jogszabályban meghatározott esetekben eljár elsőfokú szakhatóságként; 

4.4.29. Szakhatósági állásfoglalás adása azokban az esetekben, amikor a kérelmező a közút 

kezelője hozzájárulásának megtagadásával, vagy a kezelő által adott feltételekkel nem ért egyet; 

4.4.30. Útügyi szakhatósági közreműködés: 

4.4.30.1. A – jogszabályban meghatározott – építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokban; 

4.4.30.2. Más hatóságok jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásaiban; 

4.4.31. Jogszabályban meghatározott esetekben útügyi szakkérdésben szaktudásával 

segítséget nyújt más hatóságok eljárásaiban; 

4.4.32. Közreműködés – a közúthálózat-fejlesztési elképzelések figyelembevételével – a 

területfejlesztési, területrendezési feladatok ellátásában; 

4.4.33. Közreműködés területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő feladatok 

végrehajtásában, térségi fejlesztés, tervezés koordinálásában, véleményezés; 

4.4.34. Közreműködés településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 

eljárásában; 

4.4.35. Beruházói, tervezői egyeztetések, szakvélemény, belföldi jogsegély adása, ügyfelek 

tájékoztatása; 

4.4.36. Jogszabálytervezetek, útügyi műszaki előírás tervezetek, szabályzatok véleményezése; 
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4.4.37. Rendszeres és eseti belső adatszolgáltatás; 

4.4.38. Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI.  Fejezet 

Működési rend 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. A kerületi hivatal szervezeti egységeinél a meghatározott munkaidőtől eltérő egyéni 

munkarendet a hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem alapján. Kormányablakban, 

okmányirodában, továbbá más ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatott munkatársak 

számára a munkarend ettől eltérően is meghatározható a hivatalvezető döntése szerint, a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

2.  A Hivatal szervezeti egységei munkatársainak munkaideje, egységesen, heti 40 óra, a 

következő megoszlásban: 

Hétfő:   08.00 – 18.00 

Kedd – Csütörtök:  08.00 – 16.30 

Péntek:   08.00 – 12.30 

3. A fentiektől eltérő munkarend Kormányablak Osztály, Hatósági Osztály 2. ügykezelői 

 Délelőtt Délután 

Hétfő: 07.00 – 15.30 09.00 – 17.30 

Kedd: 08.00 – 16.30 10.00 – 18.30 

Szerda: 08.00 – 18.00 10.30 – 20.30 

Csütörtök: 08.00 – 15.30 11.00 – 18.30 

Péntek: 08.00 – 13.30 10.30 – 15.30 

4. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályon az Alapellátási Osztály, a Soros Ellátási 

Osztály, illetve az egészségügyi járó-beteg szakellátásra vonatkozó működési engedélyben 

meghatározottak szerint a Rehabilitációs Szakértői Osztály 1. és Rehabilitációs Szakértői Osztály 

2. vonatkozásában. 

 Délelőtt 

Hétfő 07.30 – 16.00 

Kedd 07.30 – 16.00 

Szerda 07.30 – 16.00 
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Csütörtök 07.30 – 16.00 

Péntek 07.30 – 13.00 

5. Ügyfélfogadási rend: 

5.1. Hatósági Osztály 1., Hatósági Osztály 2. ügyintézői, Gyámügyi Osztály 

Hétfő:  14.00 – 18.00 

Kedd:  ZÁRVA 

Szerda:  08.00 – 16.30 

Csütörtök: 08.00 – 13.00 

Péntek:  ZÁRVA 

5.2. Kormányablak Osztály  

 Délelőtt Délután 

Hétfő: 07.00 – 15.30 08.30 – 17.00 

Kedd: 08.00 – 16.30 09.30 – 18.00 

Szerda: 08.00 – 18.00 10.00 – 20.00 

Csütörtök: 08.00 – 15.30 10.30 – 18.00 

Péntek: 08.00 – 13.30 09.30 – 15.00 

5.3. Foglalkoztatási Osztály 

Hétfő:  08.30 – 15.00 

Kedd:  08.30 – 15.00 

Szerda:  08.30 – 15.00 

Csütörtök: ZÁRVA 

Péntek:  08.30 – 13.00 

5.4. Közlekedés Felügyeleti Főosztály 

Járművezető vizsgáztatási hatósági ügyek 

Cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-371-3030 

Fax: 06-1-371-3033 

E-mail: kepzes-buda@bfkh.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő: 09:00 - 18:00 

Kedd: 09:00 -15:00 

Szerda: 09:00 -15:00 

Csütörtök: 09:00 - 15:00 

Péntek: 09:00 - 12:00 

Járművezető utánképzési hatósági ügyek 

Cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 5. 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-430-2761 

Fax: 06-1-430-2715 

E-mail: kepzes-buda@bfkh.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő: 11:00 - 17:00 

Kedd: 09:00 - 15:00 

Szerda: 09:00 -15:00 

Csütörtök: 09:00 - 15:00 

Péntek: 09:00 - 12:00 

Járművezető képzésfelügyeleti hatósági ügyek 

Cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-371-3056 

Fax: 06-1-371-3041 

E-mail: kepzes-buda@bfkh.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő: 09:00 - 15:00 

Csütörtök: 09:00 - 15:00 

 

Közúti jármű műszaki hatósági ügyek - műszaki vizsgáztatás, műszaki vizsgáztatás 

programozása 

Mozaik utca 

Cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 5. 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-430-2740 

Fax: 06-1-430-2767 

E-mail: jarmu-buda@bfkh.gov.hu  

Ügyfélfogadási idő: 

Műszaki vizsgáztatás programozása 

Hétfő: 07:30 - 15:00 

Kedd: 07:30 - 15:00 

Szerda: 07:30 - 15:00 
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Csütörtök: 07:30 - 15:00 

Péntek: 07:30 - 13:00 

Műszaki vizsgáztatás 

Hétfő: 06:00 - 22:00 

Kedd: 06:00 - 22:00 

Szerda: 06:00 - 22:00 

Csütörtök: 06:00 - 22:00 

Péntek: 06:00 - 18:00 

Vas Gereben utca 

Cím: 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4. 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-348-2060 

Fax: 06-1-348-2055 

E-mail: jarmu-buda@bfkh.gov.hu  

 

 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Műszaki vizsgáztatás programozása 

Hétfő: 08:00 – 16:30 

Kedd: 08:00 – 16:30 

Szerda: 08:00 – 16:30 

Csütörtök: 08:00 – 16:30 

Péntek: 08:00 – 14:00 

Műszaki vizsgáztatás 

Hétfő: 06:00 - 22:00 

Kedd: 06:00 - 22:00 

Szerda: 06:00 - 22:00 

Csütörtök: 06:00 - 22:00 

Péntek: 06:00 - 18:00 

Közúti jármű hatósági ügyek – engedélyezés, járművizsgálat és műszaki igazgatás 

Cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 5. 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-430-2718 

Fax: 06-1-430-2725 

E-mail: jarmu-buda@bfkh.gov.hu 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 08:00 - 15:00 

Kedd: 08:00 - 15:00 

Szerda: 08:00 - 15:00 

Csütörtök: 08:00 - 15:00 

Péntek: 08:00 - 11:30 

Közúti szolgáltatás engedélyezési ügyek 

Cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 5. 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-430-2745 

Fax: 06-1-430-2709 

E-mail: forgalom-buda@bfkh.gov.hu  

Ügyfélfogadási idő: 

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 

Útügyi hatósági ügyek 

Cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 5. 

Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 

Telefon: 06-1-473-3500 

Fax: 06-1-430-2712 

E-mail: ut-buda@bfkh.gov.hu  

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 08:00 - 15:00 

Szerda: 08:00 - 15:00 

Péntek: 08:00 - 11:30 
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1 IV. Keroleli Hivatala 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az Ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) IV. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1042 Budapest, István út 15. 

Levelezési címe: 1325 Budapest Pf.: 243. 

Telefon: +36-1-231-3101 

Fax: +36-1-231-3165 

E-mail: titkarsag@04kh.bfkh.gov.hu; vezeto@04kh.bfkh.gov.hu  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

 

2.2. Hivatali telephelyek: 

1042 Budapest, Király u. 12-14. 

1048 Budapest, Hajló u. 42-44. 

1043 Budapest, Kassai u. 24/b. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros IV. 

kerületére, a foglalkoztatási feladatok körében Budapest Főváros IV., XIV. és XV. kerületére 

terjed ki. 



oldal 47 / 359 

 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hivatal összesen: 105 fő 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Hatósági Osztály 1. feladata 

1.1. Általános hatósági feladatok: 

1.1.1. Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély 

kiadása nem természetvédelmi területen; 

1.1.2. Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 

1.1.3. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az 

állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

1.1.4. Állatkiállítás és vásár helyének és idejének engedélyezése; 

1.1.5. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

1.1.6. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek kivizsgálása, intézése; 

1.1.7. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

1.1.8. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 

szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó által 

vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

1.1.9. Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat; 

1.2. Fogyasztóvédelmi hatáskörben ellátja a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket; 

1.3. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja az érettségi vizsga szervezésével 

kapcsolatos egyes feladatokat a Hatósági Osztály 2-vel együttműködésben; 

Hivatalvezető  

Hivatalvezető - 

helyettes  

 

Kormányablak 

Osztály  

 

Foglalkoztatási 

Osztály  

 

Gyámügyi 

Osztály  

 

Hatósági 

Osztály 2.  

 

Hatósági 

Osztály 1.  
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1.4. Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 

1.4.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását; 

1.4.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat; 

1.4.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

1.4.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.4.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat; 

1.4.6. 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; 

1.5. Az ügyviteli és informatikai teendők körében 

1.5.1. Ellátja a Poszeidon kulcsfelhasználói feladatait; 

1.5.2. Gondoskodik a Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR) kapcsolatos feladatok 

elvégzéséről; 

1.5.3. Összefogja az Iratkezelési Szabályzatban foglalt feladatokat, és gondoskodik azok 

betartásáról; 

1.5.4. Irattári rend kialakítása, fenntartása, irattárak naprakészen tartása; 

1.6. Üzemeltetési feladatok 

1.6.1. Hivatali eszköz mozgatási bizonylatainak kezelése;  

1.6.2. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése; 

1.6.3. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

1.6.4. A Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés 

(felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás). 

2. Hatósági Osztály 2. feladata 

2.1. Általános hatósági feladatként ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkört gyakorol az 

üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

2.2. Szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja 

2.2.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 

megállapításával, megszüntetésével; 

2.2.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével; 

2.2.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és 

elutasításával; 

2.2.4. Hadigondozottak ellátásával; 

2.2.5. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, a közgyógyellátásról és az aktív korúak 

ellátásáról szóló országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatokat; 

2.2.6. Aktív korúak ellátásának megállapításával, megszüntetésével és elutasításával 

kapcsolatos hatósági eljárások; 

2.3. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott 

feladatokat; 

2.4. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 
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2.4.1. Nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

2.4.2. Érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok; 

2.4.3. Felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézmény által szervezett osztályozó vizsgán 

való részvétel; 

2.5. Állampolgársággal kapcsolatos ügyekben ellátja a honosítási, egyszerűsített honosítási, 

visszahonosítási eljárásokban, állampolgárságról való lemondás, illetve állampolgárság igazolása 

esetén tájékoztatás nyújtása, kérelmek átvétele, továbbítása az OPÁL elektronikus rendszer 

használatával kapcsolatos feladatokat;  

2.6. A humánpolitikai munkában való közreműködés tekintetében: 

2.6.1. Személyügyi döntések, javaslatok előkészítése a Hivatalvezető felé; 

2.6.2. A Hivatal személyi állománytáblájának vezetése; 

2.6.3. Az ellenőrzési- és a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásokkal összefüggő levelezések 

előkészítése; 

2.6.4. Szabadság nyilvántartással, távolmaradás, egyéb jelentéssel kapcsolatos feladatok; 

2.6.5. Tájékoztatók, körlevelek, egyéb személyügyben keletkező iratok (utazási bérletek, 

fizetési jegyzékek, adóbevallás, stb.) továbbítása munkatársaknak; 

2.6.6. Közreműködés a Kormányhivatal igényei szerint a képzési feladatok ellátásában. 

3. Gyámügyi Osztály feladata 

3.1.  A gyermekek védelme érdekében: 

3.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód 

– gyermekotthonban, fogyatékosok, vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg –a 

feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és 

helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 

3.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését, dönt az 

általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, 

megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

3.1.3. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 

3.1.4. Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

3.1.5. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét; 

3.1.6. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

3.1.7. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének  fennállását; 

3.1.8. Dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

3.1.9. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

3.1.10. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

3.1.11. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

3.1.12. Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

3.1.13. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

3.1.14. Kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósításának szüneteltetését és a 

szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 

3.1.15. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
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3.1.16. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére; 

3.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

3.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

3.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről; 

3.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

3.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

3.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

3.3.3. Hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya 

pertársaként való részvételéhez; 

3.3.4. Hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a 

származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 

személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, ha a 

törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást 

nem adja meg; 

3.3.5. Hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához; 

3.3.6. Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha – az apaság megállapítása iránti perben a 

gyermek nem az anya pertársa – ha az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai 

elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek 

között érdekellentét áll fenn; 

3.3.7. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt; 

3.3.8. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából 

tették; 

3.3.9. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait; 

3.3.10. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, a titkolt 

terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a lakóhelyét és 

egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett 

iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a 

gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás; 

3.3.11. Megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján;  

3.4. Örökbefogadással kapcsolatban: 

3.4.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

3.4.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához; 

3.5. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

3.5.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése kiadása; 

3.5.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

3.5.3. A szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, gondnokság alá helyezés, annak 

fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet 

teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá 

helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a 

gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való 

kizárás, valamint a választójogból való  kizárás megszüntetése, számadási kötelezettség, illetve 

számadás helyességének megállapítása  

iránt; 
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3.6. Feljelentést tesz: 

3.6.1. A gyermek veszélyeztetése, a tartási kötelezettség elmulasztása; 

3.6.2. A gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt; 

3.7. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását; 

3.8. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

3.8.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyekben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

3.8.2. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági, vagy gyámhatósági határozat 

végrehajtásáról; 

3.8.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.8.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, hozzájárul a 

gyermek családba fogadásához; 

3.8.5. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 

3.8.6. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

3.8.7. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június 20. 

napján  kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről , valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

3.8.8. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-, vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatását; 

3.8.9. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében; 

3.9. A gyámsággal és gondoksággal, előzetes jognyilatkozattal és a támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban: 

3.9.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 

kirendeli; 

3.9.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel és felügyeli 

tevékenységüket; 

3.9.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

és a helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét; 

3.9.4. Felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, gondnokot; 

3.9.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, ügygondnokot, eseti gyámot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja munkadíjukat; 

3.9.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről, és támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót; 



oldal 52 / 359 

 

3.9.7. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás 

megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelem esetén; 

3.10. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

3.10.1. Dönt a gyermekek és gondokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről; 

3.10.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.10.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

3.10.4. Közreműködik a gyermekek, gondokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

3.10.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban; 

3.10.6. Ügygondnokot rendel ki a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. § (5) 

bekezdésében meghatározott esetben; 

3.11. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) 

bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört; 

3.12. Eljár az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben, az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és 

egyéb külön jogszabályokban meghatározott igazságügyi szolgáltatásokkal (áldozatsegítés és 

jogi segítségnyújtás) kapcsolatos feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben; 

3.13. Eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként. 

4. Kormányablak Osztály feladata 

4.1. Ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja:          

4.1.1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

4.1.2. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

4.1.3. A kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati 

feladatokat. 

4.2. Okmányirodai feladatok körében ellátja: 

4.2.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

4.2.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatokat; 

4.2.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

4.2.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat, különösen: 

4.2.4.1. járművezetésre jogosító okmány kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása (kezdő 

vezetői engedély kiadása, nemzetközi vezetői engedély kiadása, valamint vezetői engedély 

cseréje, pótlása, más EGT állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréje, kategória 

bővítés bejegyzése), 

4.2.4.2. járművezetésre jogosító okmány visszavonása, vezetési jogosultság szünetelése, 

4.2.4.3. járműigazgatással kapcsolatos feladatok ellátása kérelemre, 

4.2.4.4. jármű első forgalomba helyezése (új vagy külföldről behozott használt jármű esetén), 

járműigazgatással kapcsolatos feladatok ellátása kérelemre: 

4.2.4.4.1. Származás ellenőrzés. 

4.2.4.4.2. Járművek tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele. 
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4.2.4.4.3. Járművek forgalomból történő kivonása (ideiglenes, végleges, átmeneti 

időszakra). 

4.2.4.4.4. Egyéb kérelemre történő ügyintézés (forgalmi engedély csere, pótlás, törzskönyv 

csere, pótlás, műszaki érvényesség bejegyzése, alváz-, motorcsere, üzemben tartói jog 

bejegyzése, rendszám csere, pótlás, regisztrációs matrica pótlás, ideiglenes forgalomban tartási 

engedély, stb.). 

4.2.4.4.5. járműigazgatással kapcsolatos feladatok ellátása hivatalból: 

4.2.4.4.6. Jármű ideiglenes forgalomból kivonása (tulajdonjog változás bejelentési 

kötelezettség elmulasztása miatt, engedély nélküli átalakítás miatt, műszaki vizsgálatra történő 

berendelés elmulasztása miatt, balesetveszélyes járművel való közlekedés miatt, a közlekedési 

balesettel érintett jármű forgalomba történő részvétele balesetveszéllyel jár, gépjármű 

adókötelezettség elmulasztása miatt, foglalás, elkobzás, zár alá vétel miatt, kötelező gépjármű 

felelősségi biztosítási fedezet hiánya miatt, jármű műszaki alkalmatlansága miatt, közigazgatási 

bírság megfizetés elmulasztása miatt, stb.) . 

4.2.4.4.7. Jármű átmeneti időszakra történő kivonása (az új tulajdonos személye nem 

állapítható meg, a nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nem létező személy vagy a tulajdonos 

személye nem állapítható meg, stb.). 

4.2.5. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott feladatokat; 

4.2.6. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott feladatokat; 

4.2.7. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

4.2.8. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, ügyfélkapu létesítésével 

kapcsolatos feladatokat; 

4.2.9. Az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat; 

4.2.10. A jogszabály által a Hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített 

egyéb feladatokat; 

4.2.11. Közhiteles nyilvántartások vezetése;  

4.2.12. Közhiteles nyilvántartásból adatszolgáltatás teljesítése. 

5. Foglalkoztatási Osztály feladata 

5.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

5.1.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével, törlésével 

kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, 

költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési 

támogatások, és ellátások szünetelésével, megszűnésével, megszüntetésével és 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 

5.1.2. Ellátja a szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat; 

5.1.3. Ellátja a Hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; 

5.1.4. A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával a 

munkáltatóval kapcsolatos együttműködés tapasztalatairól, a rendelkezésére álló munkaerő-piaci 

információkról tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt; 

5.1.5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 

fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró állami 

foglalkoztatási szerv részére; 

5.1.6. Méltányossági jogkört gyakorol a saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások és a 

foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében; 
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5.1.7. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

5.1.8. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ- számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ- számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ- számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

5.1.9. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos 

feladatokat; 

5.1.10. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

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

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

5.1.12. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat; 

5.1.13. A hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos 

feladatok ellátása érdekében felveszi a kapcsolatot a Foglalkoztatási Főosztály illetékes 

ügyintézőjével; 

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

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat; 

5.2. Szolgáltatási feladatok: 

5.2.1. Munkaközvetítést végez; 

5.2.2. Kategorizálja az ügyfeleket (profiling) a későbbi életútjának meghatározása céljából, 

valamint az álláskeresővel közösen egyéni cselekvési tervet készít; 

5.2.3. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó munkaerő-piaci 

Szolgáltatások szervezésében és lebonyolításában; 

5.2.4. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 

5.2.5. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart 

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

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

okokat; 

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

fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására.; 

5.2.7. Információt nyújt, tanácsadást végez; 

5.2.8. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

5.2.9. Kapcsolatot tart az illetékességi területén működő és a főváros gazdasági életében részt 

vevő munkaadókkal, a kerületi önkormányzatokkal, a kerületben és a fővárosban működő más 

szervezetekkel; 

5.2.10. Közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását 

célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést 

készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket végez; 

5.2.11. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

5.2.12. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében; 

5.3. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 

5.3.1. Az Európai Foglalkoztatási Szolgálatról (EURES) alapvető információt nyújt a külföldi 

munkavégzés iránt érdeklődőknek, valamint igény esetén, gondoskodik az EURES tanácsadóhoz 

történő irányításban; 



oldal 55 / 359 

 

5.3.2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 

munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 

egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

5.3.3. A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat); 

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

az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő 

támogatás(ok) nyújtásáról;  

5.4. A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatok: 

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

5.4.2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 

országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 

ország területére; 

5.4.3. Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vont ügyfél 

foglalkoztatását vállaló – a kerületi hivatal illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel 

rendelkező – munkáltatók részére; 

5.4.4. Ellátja az ügyfelek iratanyagainak illetékesség változás miatt szükséges áttételével 

kapcsolatos feladatokat; 

5.5. Koordinációs feladatok: 

5.5.1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 

5.5.2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási Főosztály 

foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci feladatokat ellátó osztályaival, ennek keretében 

rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 

értékeléseket készít; 

5.5.3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi; 

5.5.4. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel, non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

5.5.5. Segíti a Foglalkoztatási Főosztály program-tervező munkáját, összegyűjti az osztályon 

megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat; 

5.5.6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket; 

5.5.7. Kapcsolatot tart és együttműködik a projektek megvalósításában résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel; 

5.5.8. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken; 

5.5.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az 

aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. 

5.5.10. Együttműködik és tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó kerületi hivatalokat a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, 

szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés); 

5.5.11. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében; 

5.6. Közfoglalkoztatási feladatok: 

5.6.1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási 

Főosztály Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

5.6.2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
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5.6.3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos jogszabály által a Hivatal 

hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat; 

5.6.4. Szervezi a közfoglalkoztatást; 

5.6.5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 

5.6.6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázison keresztül adatszolgáltatást végez; 

5.6.7. Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályt a 

közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 

rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról; 

5.6.8. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéshez szükséges koordinációs és 

kommunikációs feladatai keretében illetékességi területén együttműködik a kerületi hivatal 

„közfoglalkoztatási referensével”, melynek keretében szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt; 

5.6.9. Ellátja a helyi közfoglalkoztatási programok végrehajtásának hatósági ellenőrzését; 

5.7. Egyéb feladatok: 

5.7.1. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (a 

továbbiakban: MEV) működtetésében; 

5.7.2. Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait, kiállítja a kiskönyvet, igazolja az 

álláskeresési ellátás és a keresetpótló juttatás folyósításának idejét; 

5.7.3. Az Flt. 57/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyilvántartásba vett 

adatokból adatokat szolgáltat: 

5.7.3.1. A nyugdíj-és és egészbiztosítási szerveinek az ellátás megállapítás, folyósítása, 

ellenőrzés céljából (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a továbbiakban: NYUFIG, Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő, a továbbiakban: NEAK). 

5.7.3.2. A szociális igazgatás szerveinek az aktív korúak ellátása megállapítási és folyósítási 

feltételei fennállásának megállapítása céljából. 

5.7.3.3. A központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és 

tartózkodásához kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából. 

5.7.3.4. Az adóigazgatás szerveinek az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaerő-piaci 

járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából (NAV). 

5.7.3.5. A rehabilitációs hatóságnak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak 

megállapítása, ellenőrzése céljából. 

5.7.4. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

5.7.5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján ellátja a közérdekű munka végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a közérdekű munka végrehajtását, adatot szolgáltat, továbbá 

ezzel összefüggésben vezeti a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszert. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános részében foglaltakon túl a hivatalvezető-

helyettes feladata: 

1.1. A Hatósági Osztály 1. vezetőjeként gondoskodik az osztály általános hatósági feladatainak 

jogszerű, szakszerű és határidőben történő ellátásáról; 

1.2. A Hivatal adatvédelmi kapcsolattartójaként ellátja az Adatvédelmi, Adatbiztonsági és 

Közzétételi Szabályzatban foglalt feladatokat; 

1.3. Gondoskodik a Hivatal által ellátandó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásáról. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 
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A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

A Hivatalban jogszabály alapján kötelezően vezetett nyilvántartások 

1. Kormányablak Osztály 

1.1. Adatszolgáltatási nyilvántartás (A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 31. § (1) bekezdése alapján.) 

1.2. TAKARNET (Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 75. § (2) és (2a) 

bekezdése, valamint a 31/2013. számú kormánymegbízotti utasítás alapján a programból történő 

lekérdezések nyilvántartása, naplózása) 

2. Hatósági Osztály 1. 

2.1. Panaszok és a közérdekű bejelentések nyilvántartása (A panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint a közérdekű bejelentések, javaslatok, 

panaszok kezeléséről szóló kormánymegbízotti és az ugyanilyen tárgyú hivatalvezetői utasítás 

alapján.) 

2.2. Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása (A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

tv. 30. § (5) bekezdése alapján a kerületben engedélyezett telephellyel rendelkező temetkezési 

szolgáltatók adatainak naprakész vezetése, kezelése) 

3. Hatósági Osztály 2. 

3.1. Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (SZNYR) (A szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján a 

szabálysértést elkövetők, az általuk elkövetett szabálysértések és a kiszabott szankciók 

adatainak naprakész vezetése, ismerete és az ágazatban dolgozók számára elérhetővé tétele) 

3.2. Lefoglalt dolgok nyilvántartása (Szabálysértési eljárás során visszatartott áruk azonosítható 

módon történő tárolása és az érdemi döntésnek megfelelő, célszerűségből történő kezelése) 

3.3. Szociális ellátások nyilvántartása + Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere 

(PTR)(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. § - a 

alapján a Hivatal hatáskörébe tartozó szociális ellátások és az ellátottak adatainak naprakész 

vezetése, ismerete) 

3.4. Társasház- és ingatlankezelők nyilvántartása (A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 

törvény 54. § (3) bekezdése alapján az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői 

tevékenységet végzők adatainak naprakész kezelése és közzététele) 

3.5. Hadigondozottak nyilvántartása (A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (3) 

bekezdése alapján az ellátott gondozási minősítésének, ellátásának és személyes adatainak 

nyilvántartása) 

3.6. Körözési nyilvántartás (A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok 

felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény szabályai szerint a Hivatal által 

elrendelt körözések, ill. körözött személyek adatainak naprakész vezetése) 

4. Gyámügyi Osztály 

4.1. A hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekekről szóló nyilvántartás (A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 138. § (2) bekezdése alapján) 

4.2. A szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről szóló nyilvántartás (A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 138. § (3) bekezdése alapján) 
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4.3. A gyámhatóság által megállapított és folyósított pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

nyilvántartás(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján) 

4.4. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekekről szóló 

nyilvántartás (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.                   

140. § (1) bekezdés b) pontja alapján) 

4.5. A gyámság és gondnokság alatt állókról szóló nyilvántartás (a 139. § /1/ bekezdésében 

meghatározott adattartalommal) (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés b) pontja alapján) 

4.6. Nyilvántartás a pénzbeli ellátásban részesülő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a 

nevelésbe vett gyermekek, a gyámság és gondnokság alatt állók minden olyan vagyonáról, 

amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a gyámhatóság rendszeres felügyelete alá vont, 

vagy amelyet a gyámhatósághoz beszolgáltattak (A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés c) pontja alapján) 

4.7. Nyilvántartás a vagyonnal rendelkező gyermekekről a bekövetkező nagykorúságuk szerint 

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján) 

4.8. A gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről szóló nyilvántartás 

(A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. tv. 11. §) 

5. Foglalkoztatási Osztály 

5.1. Nyilvántartott álláskeresők nyilvántartása országos szakmai integrált rendszerben (ÁFSZ IR) 

(A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló1991. évi IV. tv. alapján) 

5.2. Foglalkoztatók és az általuk bejelentett munkaerőigények (ez utóbbiak érvényességi időn 

belüli) nyilvántartása (A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló1991. 

évi IV. tv. és a 30/2000. (IX.15.) GM rendelet alapján) 

5.3. Támogatások eszközönkénti és támogatottak szerinti nyilvántartása országos szakmai 

integrált rendszerben (ÁFSZ IR; FPIR) 

5.4. NFA-t érintő visszafizetési kötelezettségek (jogalap nélkül felvett ellátások és támogatások) 

nyilvántartása országos szakmai integrált rendszerben (FPIR). 

5.5. Számlanyilvántartás (támogatások elszámolása kapcsán eredetben beérkezett számlák 

esetében) 

5.6. Közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről vezetett nyilvántartás 

az egységes adatszolgáltatás érdekében 

5.7. Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartások – országos KÖNYIR rendszerben 

5.8. A szabálysértési bírságot közérdekű munkával történő megváltása érdekében jelentkező 

személyek nyilvántartása 

5.9. Közérdekű foglalkoztatók és azok éppen aktuális ajánlatainak nyilvántartása 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

Általános munkarend: Általános ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8.00 18.00 Hétfő: 14.00 18.00 

Kedd: 8.00 16.00 Kedd: - - 

Szerda: 8.00 17.00 Szerda: 10.00 17.00 

Csütörtök: 8.00 16.00 Csütörtök: - - 

Péntek: 8.00 13.00 Péntek: 8.00 12.30 

Kormányablak Osztály munkarendje: Kormányablak Osztály ügyfélfogadása: 
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Hétfő: 7.00    17.00 Hétfő: 7.00 17.00 

Kedd: 8.00 18.00 Kedd: 8.00 18.00 

Szerda: 8.00 20.00 Szerda: 8.00 20.00 

Csütörtök: 8.00 18.00 Csütörtök: 8.00 18.00 

Péntek: 8.00 15.00 Péntek: 8.00 15.00 

Foglalkoztatási Osztály munkarendje: Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása: 

Hétfő: 7.30 16.00 Hétfő: 8.30 15.00 

Kedd: 7.30 16.00 Kedd: 8.30 15.00 

Szerda: 7.30 16.00 Szerda: 8.30 15.00 

Csütörtök: 7.30 16.00 Csütörtök: * 8.30 12.00 

Péntek: 7.30 13.30 Péntek: 8.30 13.00 

 

* Csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és a 

közérdekű munkára jelentkezők számára! 
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Budapest, 2017.02.28. 

Budapest F6viros Korminyhivatala 

P 

Korminy Bela 

V. KerUleti Hivatala 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) V. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok: 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1051 Budapest, József nádor tér 10. 

Levelezési címe: 1369 Pf. 284 

Telefon: +36-1-79-59652 

Fax: +36-1-237-4867 

E-mail: titkarsag@05kh.bfkh.gov.hu  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

2.2.1. Hatósági Főosztály 

Címe: 1051 Budapest, Erzsébet tér 3. 

Levelezési címe: 1369 Budapest, Pf. 284 

Telefon: +36-1-7959-664 

Fax: +36-1-237-4868 

E-mail:hatosag@05kh.bfkh.gov.hu 

2.2.2. Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 

Címe: 1051 Budapest, Erzsébet tér 3. 

Levelezési címe: 1369 Budapest, Pf. 284 

Telefon: +36-1-7959-664 

Fax: +36-1-237-4868 

E-mail:hatosag@05kh.bfkh.gov.hu 

2.2.3. Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály 

Címe: 1051 Budapest, Erzsébet tér 3. 

Levelezési címe:  

Telefon: +36-1-8961-080 

Fax: +36-1-237-4868 

E-mail: kormanyablak@05kh.bfkh.gov.hu 

2.2.4. Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály 

Címe: 1051 Budapest, József nádor tér 10. 

Levelezési címe: 1369 Budapest, Pf. 284 

Telefon: +36-1-79-59654 

Fax: +36-1-237-4869 

E-mail: gyamugy@05kh.bfkh.gov.hu 

 

Hatósági Főosztály Építésfelügyeleti Osztály 

Címe: 1051 Budapest, V. Sas utca 19. 
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Levelezési címe: 1368 Bp. Pf. 205. 

Telefon: +36-1-460-9800 

Fax: - 

E-mail: epitesfelugyelet-pest@05kh.bfkh.gov.hu 

2.2.5. Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7. 

Levelezési címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. 

Telefon: +36-1-485-6977 

Fax: - 

E-mail: epitesugy-pest@05kh.bfkh.gov.hu 

2.2.6. Hatósági Főosztály Köznevelési Osztály 

Címe: 1051 Budapest, Váci utca 62-64. 

Levelezési címe: 1051 Budapest, Váci utca 62-64. 

Telefon: +36-1-485-6935 

Fax: - 

E-mail: stehli.robert@05kh.bfkh.gov.hu 

2.2.7.  Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

Címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 

Levelezési címe: 1392 Budapest Pf.:285. 

Telefon: +36-1-340-3158; 349-4966; 451-0216 

Fax: +36-1-340-3158; 349-4966; 451-0216 

E-mail: nepegeszsegugy@05kh.bfkh.gov.hu  

2.2.8. Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály és Fogyasztó-kapcsolati Osztály 

Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7 

Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.. 

Telefon: +36-1-450-2598 

Fax: - 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

3. Illetékesség 

3.1. A Hivatal országos illetékességgel jár el az alábbi ügyekben  

3.1.1. Kormányablak Osztály feladat és hatásköre a lakcím bejelentési eljárás, valamint 

jogszabályban meghatározottak alapján hatósági igazolások, bizonyítványok kiadása kivételével. 

3.1.2. Gyámügyi Osztálya esetében 

3.1.2.1. Gyakorolja az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, külföldi (nem magyar 

állampolgárságú) gyermek érdekében szükséges intézkedések megtételét (felülvizsgálat, 

gyámrendelés, elhelyezés megszüntetése,stb.), mint intézkedésre kijelölt gyámhivatal [Gyvt. 72-

73. §] feladatait;  

3.1.2.2. Utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában a Hivatal Gyámügyi 

Osztálya illetékes eljárni a 149/1997. (VI.29.) Kormányrendelet 4-12.§. foglalt ügyekben. 

3.2. A Hatósági Főosztály Köznevelési Osztálya illetékessége Budapest Főváros I-XXIII. 

kerületeire terjed ki és a Hivatal az oktatással kapcsolatos feladatai körében ellátja a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben a köznevelési feladatokat ellátó hatóság számára meghatározott feladatokat. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
javascript:LinkUgrik('99700031.TV','72-73','lawrefUCg3Mi03Myk-')
javascript:LinkUgrik('99700031.TV','72-73','lawrefUCg3Mi03Myk-')
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3.3. A Hivatal illetékessége építésfelügyeleti, építésügyi és örökségvédelmi osztály hatásköre 

tekintetében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. részének 20. pontjának 2. 

sora szerint Budapest Főváros IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, IX. 

kerület, X. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, 

XIX. kerület közigazgatási területére terjed ki. Az Osztály szakmai felügyeletét az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala látja el. 

3.4. A Hivatal illetékessége Budapest Főváros IV., V., XIII. kerületeire terjed ki a 

Népegészségügyi Osztály feladat és hatáskörök tekintetében. 

3.5. A Fogyasztóvédelmi Főosztály illetékessége fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági 

ügyekben Budapest egész területére terjed ki a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 

387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1.§ (2) és (3) bekezdése alapján.  

A Hivatal Budapest Főváros V. kerület területére kiterjedő illetékességgel jár el a fentebb 

említettek kivételével. 

4. Szakmai felügyelet 

A Hivatal Építésfelügyeleti Osztálya, és Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya tekintetében a 

szakmai irányítására a Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya jogosult. 

5. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

 
A Hivatal összesen: 151 fő 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. A Hatósági Főosztály feladatai 

1.1. Hatósági Osztály feladata: 
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1.1.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 

(III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól 

szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 

nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a Foglalkoztatási és 

Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben, a villamos 

energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a hivatal hatáskörébe 

utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket, ennek keretében az aktív korúak ellátása 

keretében benyújtott egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, a szociálisan rászoruló személyek 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az alanyi és normatív közgyógyellátás 

iránti kérelmek feldolgozását. Gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásáról, továbbá a 

támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint a 

megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatásokhoz 

kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, 

továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A 

támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését 

elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé. A hivatal a 

nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá 

a szociálisan rászoruló személyek részére igazolja a védendő fogyasztói státuszt. 

1.1.2. Köznevelési feladatok: 

Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 

Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 

csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó dobozokat, 

ezzel összefüggésben kezeli a minősített küldeményt, minősített adatot. 

1.1.3. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

1.1.3.1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 

törvény  és a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint 

fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján; 

1.1.3.2. Engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót; 

1.1.3.3. Az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi; 

1.1.3.4. A fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem 

megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti 

naplót, melyet a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell. 

1.1.4. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján hadigondozásra való jogosultság 

megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, ápolási pótlékot, hadiözvegyi 

járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, volt hadiárva, volt hadigyámolt 

és volt hadigondozott családtag járadékát, temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás folyósítása végett. 

1.1.5. Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján kötelezi az 

ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan vízi közműrendszerbe 

beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti, a 

fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés 

elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a berendezés azzal műszaki 

szempontból megfelelővé válik. A szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában 

vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 

megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 

lényegesen nem akadályozza. 

1.1.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján eljár a nem gazdasági 

tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és a nem gazdasági 

tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-

védelmi hatósági ügyben, és a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hő teljesítményű, háztartási 

és közintézmény, valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hő teljesítményű kizárólag 

füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) 

mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az 

ahhoz használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

1.1.7. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

A temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X. 1.) Korm. rendelet, a 

temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet alapján ellátja a temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő 

feladatokat, a temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély 

visszavonása tekintetében. 

1.1.8. Az üzletszerű társasházkezelő, az ingatlankezelő tevékenységgel kapcsolatos feladatok:  

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a bejelentés köteles szolgáltatási 

tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a 

szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. 

rendelet, az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) 

Korm.rendelet, a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének 

feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM 

rendelet alapján az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenység 

bejelentése, nyilvántartásba vétele, a tevékenység hatósági ellenőrzése. 
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1.1.9. Szabálysértési hatósági feladatok: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,- a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 

módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, a szabálysértési nyilvántartási rendszer 

egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a 

szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes 

szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány 

kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) BM rendelet, a szabadságvesztés, az 

elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás 

végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 

55/2014. (XII. 5.) BM rendelet, a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól 

szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet, a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a 

büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-

gyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó 

hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen 

fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes 

szabályairól szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet alapján 

1.1.9.1. Szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása; 

1.1.9.2. Feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak; 

1.1.9.3. Szükség esetén rendelkezés dolog lefoglalásáról; 

1.1.9.4. Tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés 

meghozatala; 

1.1.9.5. Határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás 

tartása, azt követően érdemi döntés meghozatala; 

1.1.9.6. Amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 

meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor; 

1.1.9.7. Határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 

meghozatala; 

1.1.9.8. Pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése; 

1.1.9.9. A kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése 

az SZNYR-ben. 

1.1.9.10. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása; 

1.1.9.11. Önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása; 

1.1.9.12. Iratok felterjesztése az illetékes bíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság 

elzárásra átváltoztatása céljából, amennyiben a bírság közérdekű munkával történő 

megváltására nem került sor; 

1.1.9.13. Az elzárásra átváltoztató végzés visszaérkezését követően felhívás kibocsátása, 

annak érdekében, hogy az elkövető az elzárás letöltése érdekében a kijelölt büntetés- 

végrehajtási intézetben mikor jelenjen meg; 

1.1.9.14. A felhívás elkövetővel történő közlését követően a büntetés-végrehajtási intézet 

értesítése a bevonulás várható időpontjáról; 

1.1.9.15. A pénzbírság felhívásra történő megfizetése esetén annak rögzítése; 

1.1.9.16. A felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő 

elővezetést elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az 

illetékes járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 

rendőrkapitányság részére; 

1.1.9.17. Az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az 

elővezetési költség megállapítása, erről  szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat 

megküldése az illetékes rendőrkapitányság részére; 

1.1.9.18. A büntetés-végrehajtási intézetnek az elzárás eredményes letöltéséről szóló 

értesítése alapján a szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti. 
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1.1.9.19. Sikertelen elővezetés esetén az elkövető körözésének határozattal történő 

elrendelése; 

1.1.9.20. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

1.1.9.20.1. Iratok felterjesztése az illetékes bíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság 

elzárásra átváltoztatása céljából, amennyiben a bírság közérdekű munkával történő 

megváltására nem került sor; 

1.1.9.20.2. Az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően a felhívás kibocsátása, 

annak érdekében, hogy az elkövető az elzárás letöltése érdekében a kijelölt büntetés-

végrehajtási intézetben mikor jelenjen meg; 

1.1.9.20.3. A felhívás elkövetővel történő közlését követően a büntetés-végrehajtási intézet 

értesítése a bevonulás várható időpontjáról; 

1.1.9.20.4. A helyszíni bírság felhívásra történő megfizetése esetén annak rögzítése; 

1.1.9.20.5. A felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő 

elővezetést elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az 

illetékes ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 

rendőrkapitányság részére; 

1.1.9.20.6. Az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az 

elővezetési költség megállapítása, erről szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat 

megküldése az illetékes rendőrkapitányság részére; 

1.1.9.20.7. A büntetés-végrehajtási intézetnek az elzárás eredményes letöltéséről szóló 

értesítése alapján a szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti. 

1.1.9.20.8. Sikertelen elővezetés esetén az elkövető körözésének határozattal történő 

elrendelése; 

1.1.9.21. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

1.1.9.21.1. Iratok felterjesztése az illetékes bíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság 

elzárásra átváltoztatása céljából, amennyiben; a bírság közérdekű munkával történő 

megváltására nem került sor; 

1.1.9.21.2. Elzárásra átváltoztató végzés visszaérkezését követően felhívás kibocsátása, 

annak érdekében, hogy az elkövető az elzárás letöltése érdekében a kijelölt büntetés- 

végrehajtási intézetbe mikor  jelenjen meg; 

1.1.9.21.3. A felhívás elkövetővel történő közlését követően a büntetés-végrehajtási intézet 

értesítése a bevonulás várható időpontjáról; 

1.1.9.21.4. A pénzbírság felhívásra történő megfizetése esetén annak rögzítése; 

1.1.9.21.5. A felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő 

elővezetést elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az 

illetékes járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 

rendőrkapitányság részére; 

1.1.9.21.6. Az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az 

elővezetési költség megállapítása, az erről szóló határozat meghozatala, majd a jogerős 

határozat megküldése az illetékes rendőrkapitányság részére; 

1.1.9.21.7. A büntetés-végrehajtási intézetnek az elzárás eredményes letöltéséről szóló 

értesítése alapján a szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti; 

1.1.9.21.8. Sikertelen elővezetés esetén az elkövető körözésének határozattal történő 

elrendelése. 

1.1.10. Fogyasztóvédelmi feladatok: 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fiatalkorúak dohányzásának 

visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, a 

rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, a panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, a termékek eladási áráról és egységáráról, 

továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.3) NFGM-

SZMM együttes rendelet, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a társasházakról 

szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, és a földgáz ellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján eljár 

1.1.10.1.1. Az ár- egységár feltüntetésével kapcsolatos ügyekben; 
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1.1.10.1.2. Hiteles mérőeszköz hiánya miatti eljárásban; 

1.1.10.1.3. Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások esetén;  

1.1.10.1.4. Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyekben; 

1.1.10.1.5.  Ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki az üzletben, azt nem hitelesítették, a 

nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, a nyitvatartási időt az üzlet bejáratánál nem 

tüntették fel; 

1.1.10.1.6. A mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások 

érvényre juttatása érdekében; 

1.1.10.1.7. Fiatalkorúak kiszolgálása esetén, akik részére alkoholtartalmú italt, 

dohányterméket, szexuális terméket értékesítettek; 

1.1.10.1.8. Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése céljából, dohánytermék 

értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírok betartásának érdekében; 

1.1.10.1.9. A társasház közös képviselőjével szemben, ha megsérti a rezsicsökkentéssel 

kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget; 

1.1.10.1.10. A PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztatásának megsértése esetén; 

1.1.10.1.11. Jegyzői kezdeményezésre a rendezvény szervezőjével szemben; 

1.1.10.1.12. Ha a felszolgálási díjat felszámítják, de azt nem tüntették fel. 

1.2. Kormányablak Osztály feladata 

1.2.1. A Kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott 

feladatok ellátása. 

1.3. Gyámügyi Osztály feladata 

A Gyámügyi Osztály a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Korm. 

rendelet alapján eljár a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben. 

1.3.1. A gyermekek védelme érdekében: 

1.3.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 

hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód 

– gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában; 

1.3.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését; 

1.3.1.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

1.3.1.4. Átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) 

rendel; 

1.3.1.5. Tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel; 

1.3.1.6. Dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

1.3.1.7. Figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának 

alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését; 

1.3.1.8. Dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

1.3.1.9. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről; 

1.3.1.10. Dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve 

megszüntetéséről; 

1.3.1.11. Megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

1.3.1.12. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 

speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről; 

1.3.1.13. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

1.3.1.14. Dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről; 

1.3.1.15. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, 

felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

1.3.1.16. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

1.3.1.17. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 

1.3.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
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1.3.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

1.3.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

1.3.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

1.3.3.1.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

1.3.3.1.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

1.3.3.1.3. Hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás 

megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel; 

1.3.3.1.4. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy 

a képzelt apa adatait. 

1.3.4. Az örökbefogadással kapcsolatban: 

1.3.4.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

1.3.4.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

1.3.5. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

1.3.5.1. A gyermek elhelyezése, illetve kiadása; 

1.3.5.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

1.3.5.3. A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 

1.3.5.4. A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és 

felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás 

megszüntetése; 

1.3.5.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

1.3.6. Feljelentést tesz: 

1.3.6.1. A gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása; 

1.3.6.2. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

1.3.7. A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban:
  
 

1.3.7.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról; 

1.3.7.2. Intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás 

végrehajtásáról; 

1.3.7.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

1.3.7.4. Dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői 

felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre; 

1.3.7.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

1.3.7.6. Jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot; 

1.3.7.7. Engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási 

hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott 

engedélyt; 

1.3.7.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

1.3.7.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 

alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 

folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 

egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre 

vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a 

Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére - közreműködik a 

tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló 

kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy 

megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

1.3.7.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési 

tevékenység keretében történő foglalkoztatását; 
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1.3.7.11. Megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének 

behajtása iránt. 

1.3.8. A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban 

1.3.8.1. A gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot,hivatásos gyámot rendel; 

1.3.8.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel; 

1.3.8.3. Irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét; 

1.3.8.4. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

1.3.8.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat 

részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 

1.3.9. A vagyonkezeléssel kapcsolatban 

1.3.9.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, 

államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben 

kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről; 

1.3.9.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

1.3.9.3. Rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek 

vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik; 

1.3.9.4. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

1.3.9.5. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

1.3.9.6. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

1.3.10. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) 

bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört; 

1.3.11. Eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként; 

1.3.12. 2017. január 1-től, a 362/2016. (XI.29.) Kormányrendelet 10. §. (1) bekezdése 

értelmében, az áldozatsegítéssel és a jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi 

igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2) – (6) bekezdésben foglalt kivételekkel, 

első fokon áldozatsegítő szolgálatként, illetve jogi segítségnyújtó szolgálatként a járási Hivatal, 

másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el, és az ezzel kapcsolatos hatáskört 

gyakorolja. 

1.4. A Köznevelési Osztály feladata: 

A Hatósági Főosztály Köznevelési Osztálya a hivatal oktatással kapcsolatos feladatai körében 

ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben a köznevelési feladatokat ellátó hatóság számára meghatározott 

feladatokat. 

1.4.1.  A Köznevelési Osztály a Hivatal oktatási hatósági feladatai tekintetében: 

1.4.1.1. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott törvényességi és 

hatósági ellenőrzési feladatokat; 

1.4.1.2. Ellátja az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásával és 

működési engedélyezési eljárásával kapcsolatos feladatokat; 

1.4.1.3. Ellátja a szakképzési megállapodások megkötésével kapcsolatos feladatokat. 

1.4.2. A Köznevelési Osztály a Hivatal elsőfokú oktatási hatóságaként eljár: 

1.4.2.1. Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttének egyenlő 

bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos, 

1.4.2.2. A hatéves kor előtti tankötelezettség teljesítésének engedélyezésével kapcsolatos, 

1.4.2.3. A szakértői bizottságok, az iskolapszichológus, az óvodapszichológus előtti 

megjelenéssel kapcsolatos, 

1.4.2.4. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tankötelezettségének teljesítésével 

kapcsolatos, 
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1.4.2.5. A fegyelmi határozattal történt kizárást követő iskolakijelöléssel kapcsolatos ügyekben. 

1.4.3. A Köznevelési Osztály a Hivatal közoktatás-értékelési és -szervezési feladatai 

tekintetében: 

1.4.3.1. A Köznevelési Osztály a főváros egészére kiterjedően ellátja a tanköteles korúak 

nyilvántartásával kapcsolatos hatósági és szervezési feladatokat 

1.4.3.2. Ellátja a független vizsgabizottságok működtetésével kapcsolatos feladatokat; 

1.4.3.3. Ellátja az intézményi körzethatárok kijelölésével és közzétételével kapcsolatos 

feladatokat; 

1.4.3.4. Ellátja a beiratkozás időpontjának közzétételével kapcsolatos feladatokat; 

1.4.3.5. Ellátja a nyugdíjas, valamint a köznevelési feladatot is ellátó nem köznevelési 

intézmények pedagógus igazolványával kapcsolatos feladatokat;  

1.4.3.6. Ellátja a fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetére a rendkívüli szünet elrendelésére 

vonatkozó feladatot; 

1.4.3.7. Ellátja a törvénysértés esetén a települési önkormányzatok felhívására vonatkozó 

feladatokat; 

1.4.3.8. Ellátja a köznevelési szerződés megkötéséhez kapcsolódó véleménynyilvánítási 

feladatokat;  

1.4.3.9. Ellátja a köznevelési HÍD programokhoz kapcsolódó, a kormányhivatalhoz telepített 

feladatokat; 

1.4.3.10. Ellátja a tanulói vagy gyermekbalesetekhez kapcsolódó, a kormányhivatalhoz 

telepített feladatokat; 

1.4.3.11. Ellátja a felnőttoktatás osztályozó vizsgáival kapcsolatos, az általános 

illetékességgel eljáró kerületi hivatalokhoz telepített feladatokat. 

1.4.3.12. A Köznevelési Osztály kapcsolatot tart az Osztályt érintő ügyekben a 

perképviseleti tevékenységet folytató munkatársakkal. 

1.4.3.13. A Köznevelési Osztály jelzéssel él az ügyköreibe tartozó témákban új jogszabály 

megalkotására, meglévő módosítására. Felkérésre véleményezi a jogszabálytervezeteket. 

1.4.3.14. A Köznevelési Osztály 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. 

1.5. Építésfelügyeleti Osztály feladata 

1.5.1. Az Építésfelügyeleti Osztály építésfelügyeleti hatóságként az 1.6.3. pontban foglaltak 

kivételével, a vonatkozó törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak, 

valamint az építésügyért felelős miniszter tárgyévre vonatkozó ellenőrzési utasítása szerint ellátja 

az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a 

szabálytalan építkezéseket. 



oldal 73 / 359 

 

1.5.2. Építésfelügyeleti feladatkörében ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység 

folytatását, azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének 

megfelelő jogosultsággal, az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, az építési napló 

vezetését és annak tartalmát, az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását, az 

építési termékek beépítésére vonatkozó jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok 

betartását, valamint a kivitelezés szerződésre vonatkozó előírások teljesülését. Az ellenőrzései 

alapján szankciót állapíthat meg, ennek keretében építésfelügyeleti intézkedést tesz (az 

építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy annak folytatását megtilthatja, és a 

szabálytalan állapot megszüntetését elrendelheti), építésfelügyeleti bírságot szab ki, megkeresi 

az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, illetve a szakmagyakorlóról névjegyzéket 

vezető szervnél a jogszabály szerinti eljárást kezdeményez. Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenységek tekintetében az építésfelügyeleti hatóság a 

bejelentésről nyolc napon belül tájékoztatja a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát, a 

települési önkormányzat jegyzőjét, valamint a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a 

tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik. Továbbá 

kérelemre az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét 

tanúsító hatósági bizonyítványt állít ki; 

1.5.3. Építésrendészeti feladatkörében a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében 

a Nyilvántartás igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le. 

Építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy az építésügyi hatóság 

engedélyéhez kötött építési tevékenységet az eljárásban záradékolt építészeti-műszaki 

dokumentációtól eltérően, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az 

egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációjának a lakóépület építésének egyszerű 

bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott jellemzőitől eltérően, az építőipari 

kivitelezési tevékenység végzését építési vagy bontási engedély vagy egyszerű bejelentéshez 

kötött építési tevékenység esetén bejelentés nélkül, illetve azon építési engedélyhez vagy az Étv. 

33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységet, amelyet a helyi 

építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végeztek. Az 

ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását 

megtilthatja, a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy 

a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot;  

1.5.4. A meglévő építmények körében az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a jogszabályban 

előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint műemléken, nyilvántartott műemléki 

értéken azt, hogy az építmény műszaki állapota nem veszélyezteti-e a védett műemléki 

értékeket. Az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen kötelezheti az építmény tulajdonosát 

a szükséges munkálatok elvégzésére, elrendeli az építmény felülvizsgálatát, a szükség szerinti 

építési munkák elvégzését, ha az építmény állapota az állékonyságot, az életet és az 

egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. 

1.6. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Általános feladatok 

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala hivatalvezetőjének hatáskörébe rendelt eljárásokat a hatályos ágazati jogszabályok 

meghatározottak szerint, az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési, 

építési és örökségvédelmi követelmények érvényre juttatásával folytatja le, illetve szakhatósági 

és egyéb tevékenységében ezen elvek szerint jár el. 

1.6.1. Az örökségvédelmi hatóság a műemlék védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos, 

valamint műemléki értéket érintő építési tevékenységgel összefüggő engedélyezési (építési és 

örökségvédelmi), kötelezési és ellenőrzési feladatai során az építményekre vonatkozó általános 

érvényű településrendezési és építési követelményeket érvényre juttatása mellett a műemléki 

védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos építési tevékenység esetén a műemlékekre 

vonatkozó jogszabályi követelményeket is érvényesíti. 
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1.6.2. Örökségvédelmi hatóságként az Osztály feladata a kulturális örökség elemei (régészeti 

örökség, műemléki érték) megőrzésének, fenntartható használatának elősegítése és támogatása. 

Ennek érdekében ellátja a törvényben és a kormányrendeletben meghatározott hatósági és 

szakhatósági feladatokat. 

1.6.3. Az építési tevékenységek tekintetében Építésfelügyeleti hatóságként ellátja az 1.5. 

pontban meghatározott építésfelügyeleti feladatokat. 

1.6.4. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az alábbi az elsőfokú hatósági feladatokat látja 

el 

1.6.4.1. A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt 

jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyek; 

1.6.4.2. Eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyek; 

1.6.4.3. Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön 

jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok; 

1.6.4.4. A kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele 

és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 

építésügyi hatósági ügyek; 

1.6.4.5. Az Étv. 4. § (3a) bekezdésében 
*
meghatározott ügyek; 

1.6.4.6. Az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyek, valamint 

1.6.4.7. Műemlékekkel és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos, valamint a műemléki 

értéket érintő ügyekben az elsőfokú építésügyi hatósági és örökségvédelmi feladatokat. 

1.6.5. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos 

feladatai 

1.6.5.1. építési engedélyezési; 

1.6.5.2. összevont engedélyezési; 

1.6.5.3. fennmaradási engedélyezési; 

1.6.5.4. használatbavételi engedélyezési; 

1.6.5.5. bontási engedélyezési; 

1.6.5.6. engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési; 

1.6.5.7. jogutódlás tudomásulvételi; 

1.6.5.8. használatbavétel tudomásulvételi; 

1.6.5.9. az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési; 

1.6.5.10. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti; 

1.6.5.11. kötelezési; 

1.6.5.12. végrehajtási; 

1.6.5.13. szakhatósági, valamint 

1.6.5.14. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi 

eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági 

szolgáltatást nyújt. 

1.6.5.15. A külön törvényben és kormányrendeletben meghatározott régészeti feltárást 

engedélyez. 

1.6.5.16. A szakhatósági hatáskörében eljáró örökségvédelmi hatóság a régészeti 

lelőhelyet, régészeti védőövezetet, műemléket, műemléki területet vagy világörökségi területet 

érintő ügyben a külön kormányrendeletben meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a 

tervezett tevékenység megfelel-e a külön törvényben és Korm. rendeletben meghatározott 

követelményeknek. 

1.6.5.17. A szakhatósági hatáskörében a régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, 

műemléket, műemléki területet vagy világörökségi területet érintő ügyben az ügyfélnek az eljárás 

megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. 

1.6.5.18. A hatóság hatósági engedélyéhez kötött tevékenységek esetén - kérelemre - 

köteles a kérelmező által megjelölt munkák vagy tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos 

feltételekről nyilatkozni (előzetes nyilatkozat adása). 

1.6.5.19. A védett kulturális örökségi elemmel összefüggő, a vonatkozó külön törvényben 

meghatározott tevékenységek vonatkozásában a hatóság: 
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1.6.5.19.1. Az örökségvédelem szabályainak megsértése esetén műemlékek, régészeti 

lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális javak vonatkozásában elrendelheti a beavatkozást 

megelőző állapot helyreállítását, valamint a fenntartható használatra vonatkozó kötelezettség 

teljesítését; 

1.6.5.19.2. Műemlékek, régészeti lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális javak 

károsítása, veszélyeztetése esetén jogosult a tevékenységet leállítani, és az ilyen magatartás 

tanúsítóját e tevékenység folytatásától eltiltani; 

1.6.5.19.3. Elrendelheti a műemlékek jó karbantartására vonatkozó kötelezettség 

teljesítését. 

1.6.5.20. Amennyiben a kötelezett a hatósági kötelezésben foglaltaknak nem tesz eleget 

és ezzel a védett kulturális örökség veszélybe kerül, a hatóság örökségvédelmi bírság 

kiszabásáról intézkedik és 

1.6.5.20.1. A munkákat a kötelezett helyett annak költségére és felelősségére elvégeztetheti; 

1.6.5.20.2. Kezdeményezheti ingatlan esetében az állami tulajdonba vételt (vásárlással vagy 

szükség szerint kisajátítással); 

1.6.5.20.3. Elrendelheti a védetté nyilvánított kulturális javak közgyűjteményben történő 

ideiglenes elhelyezését; vagy 

1.6.5.20.4. Kezdeményezheti a vagyonkezelői szerződés felülvizsgálatát, illetve a használati 

jog megszüntetését. 

1.6.5.21. A hatóság a külön törvényben meghatározott tevékenységek vonatkozásában 

kulturális örökségvédelmi érdekből elrendelheti 

1.6.5.21.1. A védetté nyilvánított kulturális örökséghez tartozó javak felülvizsgálatát, 

felújítását, helyreállítását; 

1.6.5.21.2. Olyan munkálatok elvégzését, amelyek a műemlék vagy a védetté nyilvánított 

kulturális örökség történeti állapotának vagy korábbi történeti állapota meghatározott elemeinek 

feltárására, helyreállítására és bemutatására irányulnak. 

1.6.5.22. Azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetet, aki (amely) az e törvényben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy 

attól eltérő módon végzi, illetve a védetté nyilvánított, vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt 

álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett 

kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, örökségvédelmi 

bírsággal (a továbbiakban: bírság) sújtja. 

1.6.5.23. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket a hatóság kormányrendeletben 

meghatározottak szerint ellenőrzi. 

1.6.5.24. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken évenként legalább egy alkalommal 

helyszíni ellenőrzést kell lefolytatnia. 

1.6.5.25. A helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvben és fotódokumentációval rögzíteni 

kell a védetté nyilvánított régészeti lelőhely állapotát. A jegyzőkönyvet és a fotódokumentációt 

meg kell küldeni az örökségvédelmi irodának. 

1.6.6. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály egyéb feladatai 

1.6.6.1. Az Országos Építésügyi Nyilvántartásba a külön jogszabályban meghatározott adatok 

(például építésügyi bírság határozat, stb.) folyamatos felöltése. 

1.6.6.2. KSH felé a külön jogszabályban meghatározottak szerint minden hónapban a megadott 

időpontig a kiadott építési engedélyekre vonatkozóan adatszolgáltatást teljesít. 

1.6.6.3. A régészeti lelőhelyek és műemlékek fenntartható, integrált szemléletű, a védelmet és 

fejlesztést összehangoló használatának – hatósági szolgáltatás keretében történő – elősegítése. 

1.6.6.4. Az örökségvédelem érdekeit érintő helyi szintű szakmai és társadalmi együttműködés 

elősegítése. 

1.7. Népegészségügyi Osztály 

Általános feladatok: 
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Jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja 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, a 

hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és 

felügyeletét, valamint az egészségügyi ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői és 

ápolásszakmai felügyelet), biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését. 

1.7.1. A feladatok nem szakterületi tevékenység szerint csoportosítása: 

1.7.1.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése;  

1.7.1.2. Engedélyező határozatok kiadása: 

1.7.1.2.1.   egészségügyi szolgáltató működési engedélyezése, engedély módosítása, 

visszavonó határozat; 

1.7.1.2.2. fürdő üzemelési szabályzat jóváhagyása; 

1.7.1.2.3. természetes fürdőkkel kapcsolatos határozat; 

1.7.1.2.4. természetes fürdővíz használatát engedélyező határozat; 

1.7.1.2.5. természetes fürdővíz kijelölő engedélyező határozat; 

1.7.1.2.6. halottszállítást engedélyező határozat; 

1.7.1.2.7. ravatalozón kívüli ravatalozást engedélyező határozat; 

1.7.1.2.8. egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése; 

1.7.1.2.9. exhumálást, sírnyitást engedélyező egyszerűsített döntés. 

1.7.1.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység 

1.7.1.3.1. vízjogi eljárások (elvi, létesítési, fennmaradási, üzemelési);   

1.7.1.3.2. zajkibocsátási tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági hozzájárulás;  

1.7.1.3.3. hulladékkezelési engedélyező eljárások;  

1.7.1.3.4. zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárások;  

1.7.1.3.5. kármentesítési eljárások;  

1.7.1.3.6. működési engedélyhez szakhatósági hozzájárulás;  

1.7.1.3.7. telepengedélyhez szakhatósági hozzájárulás;  

1.7.1.3.8. nyilvántartásba vételhez és bejelentéshez kötött telephelyen folytatott tevékenység; 

kereskedelmi szálláshely esetén a közegészségügyi feltételek meglétének szakhatósági 

ellenőrzése; 

1.7.1.3.9. építési engedélyezési eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulás;  

1.7.1.3.10. felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos eljárások;  

1.7.1.3.11. közfürdő védőterületének kialakítására vonatkozó eljárások.  

1.7.1.4. Szakvélemények készítése: 

1.7.1.4.1. nem építési engedély köteles belső átalakítások;  

1.7.1.4.2. nem engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása;  

1.7.1.4.3. lakásvizsgálat;  

1.7.1.4.4. vízmintavételi ütemtervek véleményezése;  

1.7.1.4.5. egyéb szakvélemény.  

1.7.1.5. Egyéb eljárási tevékenység: 

1.7.1.5.1. 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); 

1.7.1.5.2. boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése; 

1.7.1.5.3. a kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a bírság 

behajtásáról; 

1.7.1.5.4. közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés; 

1.7.1.5.5. hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása;  

1.7.1.5.6. tanácsadás, tájékoztatás; 

1.7.1.5.7. ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattárazás); 
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1.7.1.5.8. kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy figyelmeztetésben 

részesítése; 

1.7.1.5.9. fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör 

gyakorlójánál a fegyelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése; 

1.7.1.5.10. rendőrségi eljárás kezdeményezése.  

1.7.1.6. Mintavételezés, laboratóriumi vizsgálatok:  

1.7.1.6.1. hatósági vízmintavétel; 

1.7.1.6.2. élelmiszer mintavétel (étel-, élelmiszer minta, étrend- kiegészítő, kozmetikum és 

különleges táplálkozási célú élelmiszerek vonatkozásában);  

1.7.1.6.3. járványügyi érdekből mintavétel elrendelése;  

1.7.1.6.4. a minták eredményének értékelése, szükség esetén hatósági intézkedés;  

1.7.1.6.5. biocid termék mintavétel. 

1.7.2. Egyes szakterületek által ellátott feladatok:  

1.7.2.1. Település- és környezet-egészségügy: 

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. 

1.7.2.1.1. Vízhigiéne: vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- 

és gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés. Vízjogi 

engedélyezésben szakhatósági közreműködés. 

1.7.2.1.2. Levegőhigiéne: légszennyező források. 

1.7.2.1.3. Talajhigiéne: közterületek tisztán tartása, szilárd hulladékok kezelése, települési 

folyékony hulladékok kezelése, veszélyes hulladékok tárolása és kezelése, veszélyes 

hulladékégető- és lerakó telepek működése, nem veszélyes ipari hulladékok kezelése, 

mezőgazdasági hulladékok kezelése, állati tetemek ártalmatlanítása, kármentesítő tervek 

véleményezése, temetkezés. 

1.7.2.1.4. Szépségápolás higiénéje: fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, 

szauna, tetováló szalonok, masszázs, fogyasztó szalon. 

1.7.2.1.5. Szabadidős létesítmények: fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális 

létesítmények. 

1.7.2.1.6. Szálláshely szolgáltatás: kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, panziók, 

kempingek, hajléktalan és szociális szállók. 

1.7.2.1.7. Kereskedelmi és közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi 

létesítmények (kivéve élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók. 

1.7.2.1.8. Engedélyezési tevékenysége keretében: elvégzi a természetes fürdőhelyek és 

fürdővizek kijelölését, jóváhagyja közfürdő üzemeletetési szabályzatát.  

1.7.2.1.9. Megállapítja az éves fürdési szezon hosszát, elfogadja a monitoring naptárat, 

gyűjti és értékeli a víz-minőségre vonatkozó adatokat. Fürdési szezon előtt (május 10-ig) 

tájékoztatja a felettes szerveket a természetes fürdőhelyekről.  

1.7.2.1.10. Elvégzi a szezonális mesterséges fürdők működésének engedélyezését 

(üzemelési időszak, és laboratóriumi vizsgálati ütemtervek jóváhagyása). Fürdővíz vizsgálati 

eredmények alapján a szükséges intézkedések megtétele.  

1.7.2.1.11. Kérelemre sírnyitást engedélyez és halott szállítási engedélyt ad ki. 

1.7.2.1.12. Feladata a rendkívüli események kivizsgálása, kölcsönös tájékoztatással 

együttműködve a felettes szervvel a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

1.7.2.1.13. Szakhatóságként részt vesz az engedélyező hatóság megkeresésére építésügyi 

(elvi építési, építési, fennmaradási, használatbavételi engedély), környezetvédelmi 

(hulladékkezelési) természetvédelmi és vízügyi (elvi, létesítési, fennmaradási, üzemeltetési), 

élelmiszerlánc- mezőgazdasági felügyeleti, nem élelmezés egészségügyi kereskedelmi üzletek 

működése, telephely és telepengedélyezés eljárásokban. 

1.7.2.1.14. Szakvéleményezés keretében szépségápolási tevékenységek, szabadidős, 

fitnesz létesítmények közegészségügyi feltételeinek minősítését, előzetes véleményezéseket 

végez. 
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1.7.2.2. Kémiai biztonság: 

1.7.2.2.1. Végzi a szakreszorthoz tartozó létesítmények nyilvántartását (TEÁOR alapú), 

ellenőrzését, az ellenőrzések jegyzőkönyvezését, szakmai intézkedések megtételét, rendkívüli 

esetekben a fővárosi és megyei tisztifőorvos tájékoztatásával, közreműködésével.  

1.7.2.2.2. Feladata az érkező ügyiratok iktatása, ügyintézése majd az elintézett ügyiratok 

iktatóprogramban történő lezárása, az irattárba helyezés előkészítése.  

A veszélyes anyaggal, készítménnyel végzett tevékenység bejelentéseket nyilvántartja, 

igazolásokat ad ki, a KBIR programot vezeti. 

1.7.2.2.3. Kémiai biztonság szakterületen a jelentéseket előkészíti a felettes szerv felé az 

általa megadott jelentési szempontoknak megfelelően.  

1.7.2.2.4. Megelőző tevékenységet végez (tanácsadás, konzultáció, tervbírálat, 

helykijelölések, használatba vétel véleményezése).  

1.7.2.2.5. Laboratóriumi vizsgálatokkal összefüggő tevékenységet végez (mintavétel, 

eredmények értékelése, eredmények alapján intézkedés megtétele, nyilvántartások vezetése).  

1.7.2.2.6. Rendkívüli eseményről értesítés érkezhet a médiáktól, hatóságoktól (országos 

intézetektől, illetve a rendőrségtől, tűzoltóságtól, katasztrófavédelemtől, kormányhivataltól). Az 

értesítés tartalmáról feljegyzést készít, aminek alapján a kerületi tisztifőorvos döntést hoz a 

szükséges tennivalókról.  

1.7.2.2.7. Év végén szöveges összefoglaló jelentést készít, mely tovább küldésre kerül a 

felettes szervhez.  

1.7.2.2.8. Az esedékes szakmai képzéseken, konferenciákon részt vesz, melynek 

dokumentálása iktatott ügyiratban történik.  

1.7.2.2.9. Veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel kapcsolatos feladatok 

részletes meghatározása:  

1.7.2.2.9.1. Tevékenysége során felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes 

keverékekkel tevékenységet végzőket (az előállítást, gyártást, a feldolgozást, a csomagolást, 

címkézést, osztályozást, a tárolást, az anyagmozgatást, a forgalmazást, az értékesítést, a 

felhasználást, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek elemzésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatokat).  

1.7.2.2.9.2. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, 

veszélyes vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon 

követését, nyilvántartás vezetését végzi.  

1.7.2.2.9.3. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról (REACH) szóló rendeletben foglaltakat ellenőrzi. 

1.7.2.2.10. A REACH rendelet alapján előregisztrált/regisztrált anyagot/árucikket 

gyártókat/importálókat kiemelten figyelemmel kíséri, ellenőrzi. 

1.7.2.2.11. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

szóló (CLP) rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi.  

1.7.2.2.12. A veszélyes vegyi anyagok kivitelével és behozatalával összefüggő bejelentési 

eljárással kapcsolatos rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez.  

1.7.2.2.13. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 

rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat.  

1.7.2.2.14. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet 

vállal a riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

1.7.2.2.15. Engedélyezi az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet, az engedéllyel 

rendelkező személyről, vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

1.7.2.2.16. Figyelemmel kíséri az illetékességi területén megjelenő reklámozási 

tevékenységet, szabálytalanság észlelése esetén megindítja az eljárást.  

1.7.2.2.17. Kémiai biztonsági kérdésekben a panaszbejelentéseket kivizsgálja.  

1.7.2.2.18. Rendkívüli események kapcsán kémiai biztonsági ellenőrzést tart és szükség 

szerint intézkedik. Mérgezési eseteknél a kémiai biztonsági ellenőrzéseket elvégzi.  

1.7.2.2.19. Kereskedelmi tevékenység, telepengedélyezés szakhatósági eljárása esetén 

kémiai biztonsági szemlét tart.  
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1.7.2.2.20. Bejelentés köteles telephelyen ellenőrzést végez és megteszi a szükséges 

intézkedéseket.  

1.7.2.2.21. Határidőre hozott intézkedéseit utó ellenőrzi. 

1.7.2.3.  Élelmezés-egészségügy:  

Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, azok 

okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése.  

1.7.2.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: 

1.7.2.4.1. Tevékenysége során nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi létesítményeket, közoktatási nevelő és oktató intézményeket, a gyermek és 

ifjúsági szálláshelyeket, táborokat, egyéb gyermekintézményeket és nem nyilvántartott 

intézményeket, valamint mindazon helyeket, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos 

normatív utasítása vagy jogszabály előír.  

Kiemelten kezeli a fenti korosztályokkal kapcsolatos prevenciós egészségfejlesztési 

tevékenységet, és részt vesz a lakosság ilyen irányú programjaiban.  

A gyermekintézmények ellenőrzése során figyelmet fordít az étkeztetés, (főként ebéd) 

lehetőségeire és lebonyolítására. 

1.7.2.4.2. Az iskolai büfék (egészséges) árukínálatára fokozott figyelmet fordít. 

1.7.2.4.3. Alternatív napközbeni ellátást (házi gyermekfelügyelet, játszóház, baby hotel, 

családi napközi, gyermekmegőrző, stb.) ellenőrzi, nyilvántartja. 

1.7.2.4.4. Gyermek- és ifjúság üdültetésre, napközis táborra vonatkozó közegészségügyi 

előírások betartásának ellenőrzését végzi. 

1.7.2.4.5. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor valamint pihenőház esetén a közegészségügyi 

követelmények teljesülését minden év március 31-ig ellenőrzi és annak eredményeiről jelentést 

küld.  

1.7.2.4.6. Ad hoc ellenőrzést végez társhatóságok, felettes szerv megkeresésére.  

1.7.2.4.7. Szakhatóságként közreműködik az engedélyező hatóság megkeresésére a 

nyilvántartása alá tartozó egységek engedélyezési eljárásaiban. Pl.: Építésügyi hatósági 

eljárások, működési engedélyek, bejelentés köteles tevékenységek.  

1.7.2.4.8. Preventív tevékenység keretén belül ügyfél megkeresésére tanácsadói 

feladatokat lát el új intézmények építésénél, kialakításánál, valamint meglévő intézmények 

átalakításánál, továbbá az intézmények folyamatos működése során felmerülő kérdésekben.  

1.7.2.4.9. Jogszabálysértés észlelése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, 

melyek lehetnek jegyzőkönyvi intézkedések, felszólítás - jogszabályban foglaltak betartására 

végzéssel-, határozat, eljárási bírság, egészségügyi bírság, egészségvédelmi bírság, kémiai 

terhelési bírság.  

1.7.2.4.10. Ellenőrzés illetve megkeresés esetén, hatáskör illetve illetékesség hiányának 

megállapítását követően jogszabályi keretek között megkeresi az eljáró hatóságot.  

Munkatervben foglalt feladatait végrehajtja, és összefoglaló jelentést készít a felettes hatóság 

felé, az általa meghatározott időpontokban.  

1.7.3. Járványügyi tevékenység: 

1.7.3.1. Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 

kapcsolatos tevékenységet: 

1.7.3.1.1. az elektronikusan érkező fertőzőbeteg be-és kijelentéseket figyelemmel kíséri, 

kivizsgálja, a kivizsgálás eredményeit a nyilvántartórendszerben rögzíti; 

1.7.3.1.2. helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez; 

1.7.3.1.3. vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 

nyilvántartásokat; 

1.7.3.1.4. fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi 

intézkedéseket; 

1.7.3.1.5. járványügyi vizsgálatokról jelentéseket illetékességi területének járványügyi 

helyzetéről éves jelentést küld a felettes szervnek. 

1.7.3.2. Területén előforduló járvány esetén: 
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1.7.3.2.1. helyszíni járványügyi vizsgálatot végez, intézkedik a további megbetegedések 

megelőzéséről;  

1.7.3.2.2. élelmiszer fertőzés esetén együttműködik az élelmezés-egészségügyi 

szakterülettel és a társhatósággal;  

1.7.3.2.3. a területén előforduló járványokról előzetes, heti, záró és éves jelentést küld a 

felettes szervhez. 

1.7.3.2.4. Védőoltásokkal kapcsolatosan: 

1.7.3.2.5. Illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai 

tevékenységeket: igénylést, beszerzést, tárolást, szétosztást;   

1.7.3.2.6. felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

elszámolást; 

1.7.3.2.7. a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását;  

1.7.3.2.8. területről beérkezett havi és kampányoltás jelentéseket az országos nyilvántartási 

rendszerben rögzíti, szakmailag felügyeli;  

1.7.3.2.9. figyelemmel kíséri az oltáselmaradásokat és szükség esetén intézkedik;  

1.7.3.2.10. védőoltásokkal kapcsolatos adatok számítógépes rögzítése és karbantartása. 

1.7.3.3. A járványügyi tevékenységeket a jogszabályokban foglaltak szerint végzi. 

1.7.3.4. Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági véleményezési 

feladatokat; egyéb eljárási (engedélyezési, bírságolási, tájékoztató) tevékenységet folytat. 

1.7.4. DDD szakterületi feladatai: 

1.7.4.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos 

tevékenységét; 

1.7.4.2. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és 

jelentést küld negyedévente a felettes szervnek; 

1.7.4.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, 

indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott 

közösségekben; 

1.7.4.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 

fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat; 

1.7.4.5. Nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 

ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről; 

1.7.4.6. Fertőtlenítőszert igényel, nyilvántartást vezet és szükség esetén az érintett helyre 

kijuttatja, és a fertőtlenítést elvégzi; 

1.7.4.7. A DDD tevékenységet a jogszabályokban foglaltak szerint látja el.  

1.7.5. Kórházhigiénés tevékenység:  

1.7.5.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén működő mindazon egészségügyi 

szolgáltatókat, amelyek ellenőrzését az országos tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály 

számára előír (továbbiakban: kórházhigiénés egységek);  

1.7.5.2. Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó kórházhigiénés egységeknél a sterilizáló berendezések 

hatásfokvizsgálatának meglétét és megfelelőségét;  

1.7.5.3. Szakvéleményt készít kórházhigiénés egységek kialakítása esetén, illetve 

átalakítások/bővítések alkalmával.  

1.7.5.4. Egészségügyi igazgatás:  

1.7.5.4.1. Felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, 

valamint a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók felett;  

1.7.5.4.2. Ellátja az alapellátást végző háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok 

működtetési jogának megszerzésével, értékesítésével kapcsolatos hatósági feladatokat;  

1.7.5.4.3. Feladata az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeinek kiadása, 

módosítása, visszavonása, nyilvántartása, ellenőrzése/utóellenőrzése, szükség esetén 

intézkedés megtétele; 
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1.7.5.4.4. Rendkívüli jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, 

veszélyhelyzet), katasztrófa, illetve pandémia esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, 

adminisztrációt lát el. Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással 

együttműködve a felettes szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében; 

1.7.5.4.5. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, 

fejlesztésével kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai 

véleményt nyilvánít;  

1.7.5.4.6. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi;  

1.7.5.4.7. Kimutatásokat, jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat készít a megadott 

szempontok szerint, a határidők betartásával; 

1.7.5.4.8. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, 

munkaviszony igazolására hatósági bizonyítványt ad ki; 

1.7.5.4.9. Folyamatos kapcsolatot tart a szakorvosi rendelőintézetekkel, 

önkormányzatokkal;  

1.7.5.4.10. Az igazgatási és szakfelügyeleti tevékenység a jogszabályokban foglaltak alapján 

történik;  

1.7.5.4.11. Az egészségügyi igazgatást érintő jogszabályok változásait folyamatosan 

figyelemmel kíséri. 

1.7.5.4.12. Ügyiratok áttételéről gondoskodik a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szervek, hatóságok részére;  

1.7.5.4.13. Egészségügyi ellátással kapcsolatos írásban tett bejelentéseket (hatósági és 

lakossági) kivizsgálja, szükség esetén saját hatáskörben intézkedéseket tesz, vagy hatáskör és 

illetékesség hiányában az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz; 

  

1.7.5.4.14. Félévente, de évente legalább egy alkalommal az ellenőrzések tapasztalatairól, 

aktuális feladatokról, jogszabályi változásokról munkaértekezletet tart az alapellátásban dolgozó 

orvosok részére;  

1.7.5.4.15. Az alapellátásban dolgozókat szükség szerint tájékoztatja - körlevél útján - az 

aktuális feladatokról;  

1.7.5.4.16. Személyes, telefonos és elektronikus ügyfél tájékoztatást biztosít. 

1.7.5.4.17. A kérelmeket fogadja és a feladatkörbe tartozó szükséges felvilágosítást 

megadja; 

1.7.5.4.18. Az egységnyilvántartó rendszer adatait folyamatosan aktualizálja, új adatok 

felviteléről, változások követéséről és azok rögzítéséről gondoskodik;  

1.7.5.4.19. Ad hoc ellenőrzésekben társhatóság, felettes szerv megkeresésére indokolt 

esetben részt vesz;  

1.7.5.4.20. Munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részt vesz. 

1.7.6. Vezető védőnői tevékenység:  

1.7.6.1. A fővárosi kerületi, kerületi vezető védőnő (a továbbiakban együtt: kerületi vezető 

védőnő) szakmailag felügyeli a települési önkormányzatok által fenntartott védőnői szolgálatoknál 

dolgozó területi védőnők és az iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. A szakfelügyeletről, a 

helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít.  

1.7.6.2. A kerületi vezető védőnő közreműködik a védőnői ellátás minőségének fejlesztésében, 

melynek kapcsán:  

1.7.6.2.1. Szakmai látogatásokat végez; 

1.7.6.2.2. Szakmai megbeszéléseket és munkaértekezleteket tart;  

1.7.6.2.3. Segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori 

színvonalának megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését;  

 közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 

1.7.6.2.4.  Javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési 

intézkedésekre, továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére (védőnői állások létesítésére, 

átszervezésére, megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők 

jutalmazására, kitüntetésére);  
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1.7.6.2.5.  Kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 

1.7.6.2.6. Segíti a pályakezdő, illetve az újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését;  

1.7.6.2.7. Szakmai iránymutatást ad illetékességi és kompetencia körében, a területi és az 

iskola védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásához; 

1.7.6.2.8.  Felkérés esetén véleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében a 

védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 

1.7.6.2.9.  Megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai véleményt ad; 

1.7.6.2.10. Felkérésre, családi gyermekfelügyelet engedélyezése esetén véleményt ad; 

1.7.6.2.11. Felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi 

felmérések, egészségfejlesztési programok, szakmai gyakorlatok, továbbképzések tervezésében, 

szervezésében, lebonyolításában és értékelésében;  

1.7.6.2.12. Részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 

kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában;  

1.7.6.2.13.  Védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági 

engedélyezéséhez szakmai véleményt készít;  

1.7.6.2.14.  Gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos 

adatokat, továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat;  

1.7.6.2.15. Éves munkatervet és éves jelentést készít; 

1.7.6.2.16.  Szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a 

védőnők által el-látandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 

felügyeletéhez, értékeléséhez;  

1.7.6.2.17. Kivizsgálja a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszokat, közérdekű 

bejelentéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket;  

1.7.6.2.18.  Tevékenységéről rendszeresen beszámol a kerületi tisztifőorvosnak;  

1.7.6.2.19. Közegészségügyi és/vagy járványügyi intézkedést igénylő helyzet, illetve 

körülmény észlelése esetén haladéktalanul értesíti a kerületi tisztifőorvost;  

1.7.6.2.20. Együttműködik és kapcsolatot tart a védőnői szakterület kapcsolatrendszerének 

szereplőivel; 

1.7.6.2.21.  Képviseli a védőnői szakmát illetékességi körében; 

1.7.6.2.22. Családi gyermekfelügyelet körülményeinek helyszíni vizsgálata és 

véleményezése. 

1.7.7. Családvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsVSz):  

1.7.7.1. Gondoskodik az oktatási intézményen kívüli családtervezési ismeretek terjesztéséről.  

Válsághelyzet esetén a várandós anyák segítéséről a válság feloldásában, melyet tanácsadás 

keretében végez. 

1.7.7.2. A tanácsadás:  

Családtervezési tanácsadás (családtervezési ismeretek átadása a nem kívánt terhesség 

megelőzésére) segíti a tudatos, felelős és előzetes döntést 

1.7.7.2.1. az utódok vállalásáról, gyermekek számának tervezéséről;  

1.7.7.2.2.  a gyermekek születési idejének meghatározásáról;  

1.7.7.2.3.  a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges alapfeltételek 

megteremtéséről;és arról, hogy a fogantatás a szülök lehető legjobb egészségi állapotában 

történjen;  

biztosítva ezzel az egészséges gyermek megszületését. 

1.7.8. Egészségfejlesztés 

1.7.8.1. A felettes szerv szakmai iránymutatásával és segítségével végzi az 

egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálását, részt vesz 

a végrehajtásban. 

1.7.8.2. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.  

A felettes szerv útmutatása szerint részt vesz a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló 

programok kidolgozásában és végrehajtásában (önkormányzati-, iskolai egészségnapok, 

bentlakásos intézmények lakói részére egészségfejlesztési és rendszeres programok 

szervezése). 
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1.7.8.3. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról 

gondoskodik. 

1.7.8.4. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás 

megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat 

kezdeményez, illetve végez. 

1.7.8.5. Felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály tervezetek véleményezésében. 

1.7.8.6. Együttműködik a területi döntéshozókkal, a területen működő gyógyító-megelőző 

hálózattal. 

1.7.8.7. Feladata az egészséges életvitel oktatási intézményben történő népszerűsítése, 

ismertetése, egészségkommunikáció minden színtéren. 

1.7.9. Szűrési feladatok terén figyelemmel kíséri a szűrési tevékenységeket, az eredményeket 

rögzíti és továbbítja adatfeldolgozás céljából.  

1.7.10. Statisztikákat, jelentéseket készít.  

1.7.11. Vezető ápolói tevékenység:  

A vonatkozó jogszabályban előírt vezető ápolói tevékenységet a Budapest Főváros 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Ápolásfelügyeleti szakterülete látja el. 

1.8. Fogyasztóvédelmi Főosztály feladata: 

1.8.1. Fogyasztóvédelmi Osztály feladata 

1.8.1.1. A Fogyasztóvédelmi Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 

1.8.1.1.1. koordinálja és végzi a termékbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzéseket; 

mintavételeket és ellátja az ezzel összefüggő külön jogszabályban meghatározott, valamint a 

vámáruk ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, 

1.8.1.1.2. 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, 

1.8.1.1.3. 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, 

1.8.1.1.4. 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. 

1.8.1.1.5. részt vesz a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 

Fogyasztóvédelmi Főosztály koordinációs feladatainak ellátásában a kerületi hivatalok 

fogyasztóvédelmi feladatainak ellátása vonatkozásában. 

1.8.1.2. A Fogyasztóvédelmi Osztály feladatai a megyeszékhely szerinti járási hivatal hatáskörei 

tekintetében ellátja: 

1.8.1.2.1. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. § (2) és (6a) 

bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében foglaltak, 

1.8.1.2.2. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 8. § (1) 

bekezdés b) pontjában foglaltak, 

1.8.1.2.3. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak, 

1.8.1.2.4. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 57. §-ában foglaltak, 

1.8.1.2.5. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 64. §-ában foglaltak, 

1.8.1.2.6. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak, 

1.8.1.2.7. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. §-ában foglaltak, 

1.8.1.2.8. a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján a 

miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek, 

1.8.1.2.9. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30. §-ában, 83. §-ában, 91. § (5) 

és (5a) bekezdésében foglaltak, 
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1.8.1.2.10. az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. 

§-ában foglaltak, 

1.8.1.2.11. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak. 

1.8.1.3. A Fogyasztóvédelmi Osztály az általános fogyasztóvédelmi feladatai körében ellátja a 

fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatokat. 

1.8.1.4. A Fogyasztóvédelmi Osztály az európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 

1.8.1.4.1. részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti 

hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban, 

1.8.1.4.2. kapcsolódik a közösségi gyors tájékoztatási rendszerhez (RAPEX), melynek célja 

a tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén, 

1.8.1.4.3. 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.  

1.8.1.5. A Fogyasztóvédelmi Osztály egyéb feladatai tekintetében: 

1.8.1.5.1. ellátja a feladatköreivel kapcsolatos kommunikációs és szervezési feladatokat,  

1.8.1.5.2. feladatkörében szakmai segítséget nyújt a fogyasztói, valamint a vállalkozói 

érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez, és a fogyasztói ismeretek 

bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez, 

1.8.1.5.3. feladatkörében részt vesz a Fogyasztó-kapcsolati Osztály tájékoztatási, oktatási, 

ismeretterjesztési feladataiban.   

1.8.1.5.4. célvizsgálatokat végez. 

1.8.1.6. A Fogyasztóvédelmi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: 

1.8.1.6.1. részt vesz a fogyasztókat érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében, illetve 

szükség szerint javaslatot tesz a fogyasztókat érintő jogszabályok alkotására, módosítására, 

1.8.1.6.2. a feladatainak ellátása során szerzett tapasztalatai alapján közreműködik a 

fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában. 

1.8.2. Fogyasztó-kapcsolati Osztály feladata 

1.8.2.1. A Fogyasztó-kapcsolati Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 

1.8.2.1.1. 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, a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során keletkező ügyekben az 

illetékes bíróságokkal, az ügyészségekkel, valamint egyéb társhatóságokkal, ellenőrző 

szervekkel és civil szervezetekkel, 

1.8.2.1.2. koordinálja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határon átnyúló 

kereskedelemmel összefüggő fogyasztóvédelmi feladatokat, 

1.8.2.1.3. 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. 

1.8.2.1.4. részt vesz a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 

Fogyasztóvédelmi Főosztály koordinációs feladatainak ellátásában a kerületi hivatalok 

fogyasztóvédelmi feladatainak ellátása vonatkozásában 

1.9.2.1. A Fogyasztóvédelmi Osztály feladatai a megyeszékhely szerinti járási hivatal hatáskörei 

tekintetében ellátja: 

1.8.2.1.5. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7a) 

bekezdésében, a 36/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak, 

1.8.2.1.6. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/B. §-ában, 37/B. §-ában 

foglaltak, 
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1.8.2.1.7. a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) és (2) 

bekezdésében foglaltak, 

1.8.2.1.8. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. 

§ a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő 

fogyasztóvédelmi ügyek, 

1.8.2.1.9. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 21. § (6) bekezdésében 

foglaltak, 

1.8.2.1.10. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak, 

1.8.2.1.11. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak, 

1.8.2.1.12. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak, 

1.8.2.1.13. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak, 

1.8.2.1.14. a Fogyasztóvédelmi Osztály az általános fogyasztóvédelmi feladatai körében 

ellátja a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatokat. 

1.9.2.2. A Fogyasztó-kapcsolati Osztály egyéb feladatai tekintetében: 

1.8.2.1.15. ellátja a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos kommunikációs és szervezési 

feladatokat, valamint Ügyfélszolgálati Irodát (Hatósági Tanácsadó Irodát) és Fogyasztóvédelmi 

Rezsipontot működtet, 

1.8.2.1.16. közreműködik az állam iskolai és az iskolán kívüli fogyasztóvédelmi oktatással 

kapcsolatos feladatainak ellátásában 

1.8.2.1.17. szakmai segítséget nyújt a fogyasztói, valamint a vállalkozói érdekek képviseletét 

ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez, és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a 

fogyasztói tudatosság erősítéséhez, 

1.8.2.1.18. fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg, 

1.8.2.1.19. módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi 

tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, 

1.8.2.1.20. célvizsgálatokat végez, 

1.8.2.2. A Fogyasztóvédelmi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: 

1.8.2.2.1. részt vesz a fogyasztókat érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében, illetve 

szükség szerint javaslatot tesz a fogyasztókat érintő jogszabályok alkotására, módosítására, 

1.8.2.2.2. a feladatainak ellátása során szerzett tapasztalatai alapján közreműködik a 

fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában. 

IV. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A hivatalvezető feladatai 

1.1. A hivatalvezető feladatait a Kormányhivatal Ügyrendjének általános részének rendelkezései 

tartalmazzák. 

1.2.  A hivatalvezető az 1.1. pontban meghatározott feladatain túl részt vesz a Budapest Főváros 

V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat képviselőtestülete ülésein. 

2. A hivatalvezető-helyettes, a Főosztályvezetők, valamint az Osztályvezetők feladatai 

2.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

3. Az ügyintézők feladatai 

3.1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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V. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A fővárosi kerületi hivatalvezetőt a fővárosi kerületi hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában 

a hivatalvezető által kijelölt, vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő helyettesíti. A fővárosi 

kerületi hivatalvezető-helyettest a hivatalvezető által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő 

állami tisztviselő helyettesíti.  

VI. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VII. Fejezet 

Működési rend 

1. A Hivatal által vezetett nyilvántartások jegyzéke 

1.1. Panaszok és közérdekű bejelentések nyilvántartása; 

1.2. Bélyegző nyilvántartás; 

1.3. Arckép nélküli bérletek nyilvántartása; 

1.4. Hatósági Osztály 

1.4.1. Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere (PTR); 

1.4.2. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis (FOKA); 

1.4.3. Járási Szociális Támogatások Rendszere (JWINSZOC); 

1.4.4. Egészségügyi ellátásra jogosultak nyilvántartása (JELENT); 

1.4.5. Tankötelesek nyilvántartása; 

1.4.6. Külföldön tanulmányokat kezdő tankötelesek nyilvántartása; 

1.4.7. Állatpanziót és állatmenhelyet üzemeltető szolgáltatók nyilvántartása; 

1.4.8. Hadigondozásba vett személyekről nyilvántartás; 

1.4.9. Temetkezési szolgáltatói nyilvántartás; 

1.4.10. Üzletszerű társasházkezelő, ingatlankezelő szolgáltatást végzők nyilvántartása; 

1.4.11. Központi Szabálysértési Nyilvántartó Rendszer (SZNYR); 

1.4.12. Szabálysértési határozatokat és befizetéseket egyeztető rendszer (SZABINA); 

1.5. Gyámügyi Osztály (A gyámhatóság nyilvántartást vezet
 
az 1997. évi XXXI. törvény 140. §- 

alapján) 

1.5.1. az általa megállapított és folyósított pénzbeli és természetbeni ellátásokról; 

1.5.2. az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekekről, a gyámság 

és gondnokság alatt állókról a 139. § (1) bekezdésében meghatározott adattartalommal; 

1.5.3. az a) és b) pontban megjelölt személyek, valamint a gyermekek minden olyan 

vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a gyámhatóság rendszeres 

felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhatósághoz beszolgáltattak; 

1.5.4. a vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint. 

1.5.5. az ideiglenes hatállyal elhelyezett külföldi állampolgárságú gyermekekről - ide nem értve 

a 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti személyt - nyilvántartást vezet és az abban szereplő 

adatokról, valamint az azokban bekövetkezett változásokról rendszeresen tájékoztatja a 

minisztert. A nyilvántartás tartalmazza a 139. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat. 

1.6. Népegészségügyi Osztály 

1.6.1. Egészségügyi Szolgáltatók közhiteles nyilvántartása (eGEN); egység- és tevékenység-

nyilvántartó- és iktató program (ETEL-IRMA);  

1.6.2. Kémiai Biztonsági Információs Rendszer (KBIR); fertőzőbeteg-bejelentő és nyilvántartó 

rendszer; oltóanyag logisztikai rendszer, védőoltásokat nyilvántartó szakrendszer.  

1.7. Építésügyi és Örökségvédelmi, valamint Építésfelügyeleti Osztály 
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Az Építésfelügyeleti Osztály az Országos Építésügyi Nyilvántartásba a külön jogszabályban 

meghatározott adatokat (például építésfelügyeleti bírság határozatokat, építésfelügyeleti 

ellenőrzések jegyzőkönyveit) folyamatosan rögzíti. 

1.8. Fogyasztóvédelmi Osztály: 

1.8.1. KPIR Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer   

1.8.2. Bírság modul 

 

VIII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Hatósági Főosztály 

1.1. A Hatósági Osztály és a Gyámügyi Osztály munkarendje: 

Hétfő:   8.00-18.00 

Kedd:   8.00-16.00 

Szerda:  8.00-16.30 

Csütörtök:  8.00-16.00 

Péntek:  8.00-13.30 

1.2. A Hatósági Osztály és a Gyámügyi Osztály ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő:   08.00 órától 18:00 óráig 

Szerda:  08.00 órától 16.30 óráig 

Péntek:  08.00 órától 13.30 óráig 

Ügyfélfogadási rend a Gyámügyi osztály jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési ügyekben: 

Hétfő:   8.00 – 18.00 

Kedd:   8.00 – 16.00 

Szerda:  8.00 – 16.30 

Csütörtök:  8.00 – 16.00 

Péntek:  8.00 – 13.30 

1.3. A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási és munkarendje: 

Hétfő:   7.00-17.00 

Kedd:   8.00-18.00 

Szerda:  8.00-20.00 

Csütörtök:  8.00-18.00 

Péntek:  8.00-15.00 

A pénztár nyitvatartási rendje: 

Hétfő:   08.00 órától 12.00 óráig 12.30 órától 17.00 óráig 

Kedd:  08.00 órától 12.00 óráig 12.30 órától 15.00 óráig 

Szerda:  08.00 órától 12.00 óráig 12.30 órától 15.30 óráig 

Csütörtök:  08.00 órától 12.00 óráig 12.30 órától 15.00 óráig 

Péntek:  08.00 órától 12.00 óráig 

1.4. A, Népegészségügyi Osztály, Építésfelügyeleti Osztály, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály munkarendje 

Hétfő:   8.00-16.30 

Kedd:   8.00-16.30 

Szerda:  8.00-16.30 

Csütörtök:  8.00-16.30 

Péntek:  8.00-14.00 

1.5. Az  Építésfelügyeleti -, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő:   13.00 órától 16:00 óráig 

Szerda:  09.00 órától 16.00 óráig 

1.6. A Köznevelési Osztály munkarendje 

Hétfő:   8.00-16.30 

Kedd:   8.00-16.30 
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Szerda:  8.00-16.30 

Csütörtök:  8.00-16.30 

Péntek:  8.00-14.00 

1.7. Népegészségügyi Osztály: 

Általános ügyfélfogadás: 

Hétfő:   13:00 – 16:00  

Szerda:  08:00 – 16:00  

Péntek:   08:00 – 12:00  

A fenti időpontokon kívüli ügyfélfogadásra is lehetőség van, az ügyintézővel előzetesen telefonon 

történt egyeztetés alapján. 

Speciális ügyfélfogadás: 

- Hamvasztás engedélyeztetéssel, temetkezéssel kapcsolatos ügyek: 

Hétfőtől csütörtökig naponta: 08:00 – 16:15  

Péntek:       08:00 – 13:45  

- Járványügyi (pl. állatharapás) ügyek 

Hétfőtől csütörtökig naponta:  08:00 – 16:00  

Péntek:    08:00 – 13:30  

2. Fogyasztóvédelmi Főosztály: 

2.1. Fogyasztóvédelmi Osztály, Fogyasztókapcsolati Osztály munkarendje 

Hétfő:   8.00-16.30 

Kedd:   8.00-16.30 

Szerda:  8.00-16.30 

Csütörtök:  8.00-16.30 

Péntek:  8.00-14.00 

2.2. Fogyasztóvédelmi Osztály, Fogyasztókapcsolati Osztály ügyfélfogadási ideje: 

Hatósági Tanácsadó Iroda: 

Cím: 1052 Budapest Városház u. 7. 

Postacím: 1364.Budapest, Pf.:144.  

Telefon: +36-1/450-2598 

Fax: - 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Személyes:  

Kedd:   09.00-13.00; 14.00-16.00 

Csütörtök:  09.00-13.00; 14.00-16.00 

Péntek:  10.00-12.00 

Telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598 

Hétfőtől- Csütörtökig:  09.00-13.00; 14.00-16.00 

Pénteken:   09.00-13.00                 

 Fogyasztóvédelmi Rezsipont: 

Cím: 1052 Budapest Városház u. 7. 

Postacím: 1364. Budapest, Pf.: 144  

Telefon: +36-1/450-2592 

Fax: - 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Személyes: 

Hétfő:   09.00-13.00; 14.00-16.00 

Szerda:  09.00-13.00; 14.00-16.00 

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592 

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00 

Pénteken:   09.00-13.00                 

mailto:fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu


f4 Y 
Budapest Ftivhros Kormhnyhlvatala 

VI. Keriileti Hivatala 

Budapest, 201 7. '2.. 2'7 

I 

Budapest, 201 7 . 0 2  2, g .  < .  

Fischer Tamas 
Budapest Fovaros Kormgnyhi 

VI, Keriileti Hivatala 
Hivatatvezetij 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) VI. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 4. 

Levelezési címe: 1398 Budapest, Pf.: 572. 

Telefon: +36-1-473-2714 

Fax: +36-1-473-2719 

E-mail: vezeto@06kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

Kormányablak Osztály: 1062 Bp., Andrássy út 55. 

Népegészségügyi Osztály: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 27. 

Gyámügyi Osztály: 1068 Budapest, Szófia u. 17. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros VI. 

kerületére terjed ki.  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály illetékessége 

Budapest Főváros VI., VII., VIII. és IX. kerületére terjed ki. 
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4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hivatal összesen: 79 fő 

 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kormányablak Osztály feladata 

1.1.  Közlekedési igazgatási feladatok körében ellátja  

1.1.1. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

1.1.2. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott feladatokat; 

1.1.3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 

és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési igazgatási feladatokat.  

1.2. Személyi okmányokkal kapcsolatos feladatok körében ellátja 

1.2.1. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

1.2.2. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-

felvételezés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;  

1.2.3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti e-

aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés 

megkötésével, új tanúsítványigényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-

ben előírt feladatokat. 

1.3. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékleteiben foglalt 

feladatok ellátása, így különösen 

1.3.1. Családtámogatással kapcsolatos feladatok; 

1.3.2. Egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

1.3.3. Nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

Hivatalvezető  

 

Hivatalvezető-

helyettes  

 

Kormányablak 

Osztály 

 

Gyámügyi 

Osztály  

 

Népegészségügyi  

Osztály  

 

Hatósági  

Osztály  
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1.3.4. Nyugdíjfolyósítással kapcsolatos feladatok; 

1.3.5. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos feladatok; 

1.3.6. Fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatok;  

1.3.7. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok; 

1.3.8. Erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok; 

1.3.9. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatással kapcsolatos feladatok; 

1.3.10. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat szolgáltatással 

kapcsolatos feladatok. 

1.4. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat ellátja 

1.4.1. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

1.4.2. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

1.4.3. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási tér önrendelkezési nyilatkozatokkal kapcsolatos 

feladatokat. 

1.5. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó feladatok 

1.5.1. Fogadja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, megszüntetésének 

bejelentését az ügyfél személyes megjelenése esetén; 

1.5.2. Tájékoztatja a személyesen megjelenő ügyfelet az elektronikus ügyintézés szabályairól, 

a vállalkozás indításának és a működés alapvető szabályairól (pl. a szükséges képesítésről, a 

képzés megszerzésének feltételeiről a bejelentéshez/tevékenységi engedélyhez kötött gazdasági 

tevékenységről és annak eljárási szabályairól); 

1.5.3. Amennyiben az egyéni vállalkozó kéri, számára egyéni vállalkozói igazolványt állít ki; 

1.5.4. Átveszi az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó igazolványát, amennyiben azt a 

jogszabály az ügyintézés feltételeként előírja (pl. szünetelés bejelentése, igazolvány adatait 

érintő változás); 

1.5.5. Jogszabályi feltételek fennállása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását 

köteles határozattal megtiltani és az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról 

hozott határozat végrehajthatóvá válásáról haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a 

Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkárságát; 

1.5.6. Az éves ellenőrzési terv keretében közreműködik a hatósági ellenőrzés helyben 

lefolytatott, illetőleg a vállalkozások telephelyén, üzletekben, műhelyekben stb. lefolytatandó 

ellenőrzésekben;  

1.5.7. Feladata a nyilvántartásba vett új egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése.  

1.6. Népesség nyilvántartói feladatok 

1.6.1. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem 

járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege 

vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén; 

1.6.2. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár 

külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány 

kiállítása; 

1.6.3. Külföldről hazatérő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele; 

1.6.4. Letelepedett jogállású személy nyilvántartásba vétele; 

1.6.5. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés); 

1.6.6. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a 

bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés); 

1.6.7. Értesítési cím bejelentése; 

1.6.8. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím 

(címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani; 

1.6.9. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése; 

1.6.10. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele; 
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1.6.11. Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 

nyilatkozat megtétele, visszavonása. 

2. Hatósági Osztály feladata 

2.1. Hatósági feladatok 

2.1.1. Környezetvédelmi hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, egyes levegővédelmi eljárások 

lefolytatása; 

2.1.2. Állatvédelmi jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása; 

2.1.3. Állatotthon nyilvántartásba vételére irányuló eljárás lefolytatása, valamint állatvásár, 

állatpiac, állatkiállítás helyszínének és időpontjának engedélyezése; 

2.1.4. Az állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás 

lefolytatása; 

2.1.5. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, 

és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

2.1.6. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

2.1.7. A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása; 

2.1.8. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása, így különösen a szolgáltató 

bejutásának engedélyezése a fogyasztóhoz; 

2.1.9. Vízközmű rendszerbe történő bekötéssel összefüggő hatósági feladatok ellátása; 

2.1.10. Kérelemre vagy hivatalból indult lakcímrendezési (fiktíválás) eljárás lefolytatása; 

2.1.11. A Kormányablak Osztály által gépjármű igazgatási ügyekben kiszabott eljárási bírságok 

tekintetében a végrehajtási eljárás lefolytatása. 

2.2. Szabálysértési ügyek  

2.2.1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 

feladatok ellátása. 

2.3. Védelmi igazgatási feladatok 

2.3.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

2.3.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

2.3.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

2.3.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

2.3.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

2.3.6. 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. 

2.4. Oktatással kapcsolatos feladatok 

2.4.1. Dönt a beilleszkedési, tanulási, magatartási vagy a sajátos nevelési igény 

megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben szülői 

megkeresés alapján. 

2.4.2. Részt vesz a felnőttoktatás osztályozó vizsgáin. 

2.4.3. A szakértői vizsgálatokon való megjelenésre kötelezés és a szakvéleménnyel 

kapcsolatos ügyekkel összefüggő feladatok ellátása; 

2.4.4. Érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok; 
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2.4.5. Tanköteles gyermek külföldi tanulmányainak bejelentésével kapcsolatos feladatok. 

2.5. Szociális ügyek 

2.5.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 

megállapítása, megszüntetése; 

2.5.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, 

megszüntetése; 

2.5.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása, megszüntetése; 

2.5.4. Aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása; 

2.5.5. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása; 

2.5.6. A szociális ellátásokkal összefüggő nyilvántartások vezetése. 

2.6. Jogi segítségnyújtás: 

2.6.1. Illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel; 

2.6.2. Elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, 

nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat. 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; 

2.6.3. A jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott döntés ellen benyújtott 

fellebbezést megvizsgálja, ennek alapján döntését visszavonja vagy módosítja, illetve a 

fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, egyébként a fellebbezést az ügy irataival együtt 

felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez; 

2.6.4. Ellátja a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyéb feladatokat. 

2.7. Fogyasztóvédelem: 

2.7.1. Ellátja az egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatokat; 

2.7.2. Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások; 

2.7.3. Ellátja a szavatossággal, jótállással kapcsolatos feladatokat; 

2.7.4. Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy 

a nyilvántartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyilvántartási időt nem tüntették fel; 

2.7.5. Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése; 

2.7.6. Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, a fiatalkorú részére 

szexuális termék értékesítésére vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése; 

2.7.7. Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére 

vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése; 

2.7.8. Eljárás lefolytatása a társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet 

ügyintézőjével szemben, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettségét; 

2.7.9. Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben, jegyzői kezdeményezésre; 

2.7.10. Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve; 

2.7.11. Minden olyan fogyasztóvédelmi feladat ellátása, melyet a jogszabály nem sorol más 

hatóság hatáskörébe. 

3. Gyámügyi Osztály 

3.1. A gyermekek védelme érdekében 

3.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 

hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél 

(a továbbiakban: nevelőszülő), vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy 

pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családbafogadó 

gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel; 

3.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
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3.1.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

3.1.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 

3.1.5.  Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

3.1.6. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét; 

3.1.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

3.1.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

3.1.9. Dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 

3.1.10. megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

3.1.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

3.1.12. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

3.1.13. dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

3.1.14. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

3.1.15. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

3.1.16. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 

3.1.17. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére. 

3.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

3.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

3.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről; 

3.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 

3.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

3.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

3.3.3. Hozzájárul 

3.3.3.1. a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez; 

3.3.3.2. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg; 

3.3.3.3. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához; 

3.3.4. Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

3.3.4.1. Az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa; 

3.3.4.2. Az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn; 

3.3.5. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt; 

3.3.6.  Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és 

3.3.7. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 
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3.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében 

3.4.1. A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 

3.4.2. A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

3.5. Az örökbefogadással kapcsolatban 

3.5.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

3.5.2.  Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

3.6. Vagyoni ügyekben  

3.6.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 

közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

3.6.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.6.3.  Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a 

végszámadást; 

3.6.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

3.6.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

3.7. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban 

3.7.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli; 

3.7.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket; 

3.7.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

3.7.4. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

3.7.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja a munkadíjukat; 

3.7.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről, és 

3.7.7. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

3.8. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet 

3.8.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

3.8.2.  A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

3.8.3.  A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 
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3.8.4.  A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése; 

3.8.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

3.9.  Feljelentést tesz  

3.9.1. A gyermek veszélyeztetése; 

3.9.2. A tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

3.9.3. A gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 

3.10. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

3.10.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

3.10.2. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 

végrehajtásáról; 

3.10.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.10.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

3.10.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

3.10.6. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 

3.10.7. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 

3.10.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

3.10.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

3.10.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési 

tevékenység keretében történő foglalkoztatását, és 

3.10.11. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített 

összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem 

ügyében. 

3.11. Áldozatsegítés 

3.11.1. Biztosítja a jogszabályban meghatározott áldozatsegítő szolgáltatásokat. A kérelem 

elbírálásához a tényállást tisztázza, az áldozatot vagy más személyt meghallgatja, a támogatás 

igénybevételének feltételeire vonatkozó adatokat nyilvántartó hatóságokat a közölt adatok 

valódiságának ellenőrzése érdekében megkeresheti; 

3.11.2. Segíti az áldozatot a nyomtatvány kitöltésében, útmutatást ad a kiegészítő adatok iránti 

megkeresés teljesítéséhez, szükség szerint beszerzi a kiegészítő adatokat, meghallgatja az 

áldozatot. 
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Tájékoztatja az ügyfeleket a büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, a számára elérhető 

támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, valamint a jogszabályban biztosított 

támogatásokon kívül igénybe vehető egyéb ellátásokról, juttatásokról, jogérvényesítlési 

lehetőségekről, az áldozatsegítésben részt vevő állami, önkormányzati, civil és egyházi 

szervezetek elérhetőségéről, a bűncselekmény típusára figyelemmel az ismételt áldozattá válás 

elkerülésének lehetőségeiről; 

3.11.3. Ellátja az áldozatsegítéssel kapcsolatos egyéb feladatokat. 

4. Népegészségügyi Osztály 

4.1.  Ellátja a közegészségügyi (különösen a környezet- és településegészségügy, élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy, gyermek- és ifjúságegészségügy, illetőleg kémiai biztonság), a 

járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és 

egészségmegőrzési), feladatokat, a hatáskörébe tartozó egészségügyi igazgatási, valamint az 

egészségügyi ellátás felügyeletét, vezető védőnői feladatok (védőnői tevékenységek irányítását, 

koordinálását és felügyeletét), biztosítja a Családvédelmi Szolgálat működtetését;  

4.2. Feladata a nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások 

vezetése; 

4.3. Határozatok, döntések kiadása:  

4.3.1. egészségügyi szolgáltató működési engedélyezése, engedély módosítása, visszavonó határozat; 

4.3.2. fürdő üzemelési szabályzat jóváhagyása; 

4.3.3. halottszállítást engedélyező határozat; 

4.3.4. ravatalozón kívüli ravatalozást engedélyező határozat; 

4.3.5. egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése; 

4.3.6. exhumálást, sírnyitást engedélyező egyszerűsített döntés; 

4.3.7. boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése. 

4.4.  Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezés: 

4.4.1. vízjogi eljárások (elvi, létesítési, fennmaradási, üzemelési); 

4.4.2. zajkibocsátási tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági hozzájárulás, 

4.4.3. hulladékkezelési engedélyező eljárások; 

4.4.4. zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárások; 

4.4.5. kármentesítési eljárások; 

4.4.6. működési engedélyhez szakhatósági hozzájárulás; 

4.4.7. telepengedélyhez szakhatósági hozzájárulás; 

4.4.8. nyilvántartásba vételhez és bejelentéshez kötött telephelyen, üzletben folytatott 

tevékenység, illetve kereskedelmi tevékenység megkezdése esetén a közegészségügyi 

feltételek meglétének szakhatósági ellenőrzése; 

4.4.9. szálláshely üzemeltetéshez szakhatósági hozzájárulás; 

4.4.10. építési engedélyezési eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulás; 

4.4.11. vásár, piac, vásárcsarnok létesítési és nyilvántartásba vételi eljárásai; 

4.4.12. felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos eljárások; 

4.4.13. kereskedelmi szálláshely engedélyezési eljárások; 

4.4.14. közfürdő védőterületének kialakítására vonatkozó eljárások. 

4.5. Szakvélemények készítése: 

4.5.1.  nem építési engedély köteles belső átalakítások; 

4.5.2.  nem engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása; 

4.5.3.  lakásvizsgálat; 

4.5.4.  vízmintavételi ütemtervek véleményezése; 

4.5.5.  egyéb szakvélemény. 

4.6. Mintavételezés, laboratóriumi vizsgálatok: 

4.6.1. hatósági vízmintavétel; 

4.6.2. élelmiszer mintavétel (étel-, élelmiszer minta, étrend- kiegészítő, kozmetikum és 

különleges táplálkozási célú élelmiszerek vonatkozásában); 

4.6.3. járványügyi érdekből mintavétel elrendelése; 
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4.6.4. a minták eredményének értékelése, szükség esetén hatósági intézkedés; 

4.6.5. biocid termék mintavétel. 

4.7. Település – és környezet- egészségügy: víz-, levegő-, talajhigiénés és szépségápolási 

higiénés szabadidős és szálláshely szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi 

egységek, illetve lakossági bejelentések kapcsán folytat jogszabályokban meghatározott 

tevékenységet. 

4.7.1. Vízhigiéne: vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 

gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés. Vízjogi 

engedélyezésben szakhatósági közreműködés; 

4.7.2. Levegőhigiéne: légszennyező források. Nemdohányzók védelméről szóló törvény 

előírásainak betartatása, bírságolás; 

4.7.3. Talajhigiéne: közterületek tisztán tartása, szilárd hulladékok kezelése, települési 

folyékony hulladékok kezelése, veszélyes hulladékok tárolása és kezelése, veszélyes 

hulladék égető- és lerakó telepek működése, nem veszélyes ipari hulladékok kezelése, 

mezőgazdasági hulladékok kezelése, állati tetemek ártalmatlanítása, kármentesítő tervek 

véleményezése, temetkezés; 

4.7.4. Szépségápolás higiénéje: fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, 

tetováló szalonok, masszázs, fogyasztó szalon; 

4.7.5. Szabadidős létesítmények: fitness és wellness szalonok, sport- és kulturális 

létesítmények.  

4.7.6. Szálláshely szolgáltatás: kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, 

hajléktalan és szociális szállók; 

4.7.7. Kereskedelmi és közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények 

(kivéve élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utasvárók; 

4.7.8. Elvégzi a szezonális mesterséges fürdők működésének engedélyezését (üzemelési 

időszak, és laboratóriumi vizsgálati ütemtervek jóváhagyása). Fürdővíz vizsgálati 

eredmények alapján a szükséges intézkedések megtétele; 

4.7.9. Kérelemre sírnyitást, temetőn kívüli ravatalozást engedélyez és halott szállítási engedélyt 

ad ki; 

4.7.10. Feladata a rendkívüli események kivizsgálása, kölcsönös tájékoztatással együttműködve 

a szakigazgatási szervvel a szükséges intézkedések megtétele érdekében; 

4.7.11. Szakhatóságként részt vesz az engedélyező hatóság megkeresésére építésügyi (elvi 

építési, építési, fennmaradási, használatbavételi engedély), környezetvédelmi 

(hulladékkezelési) természetvédelmi és vízügyi (elvi, létesítési, fennmaradási, 

üzemeltetési), élelmiszerlánc- mezőgazdasági felügyeleti, kereskedelmi szálláshely 

üzemeltetési, nem élelmezés egészségügyi kereskedelmi üzletek működése, telephely és 

telepengedélyezés eljárásokban; 

4.7.12. Szakvéleményezés keretében szépségápolási tevékenységek, szabadidős, fitness 

létesítmények közegészségügyi feltételeinek minősítését, tervegyeztetéseket- előzetes 

véleményezéseket végez; 

4.7.13. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételeket eszközül (ivóvíz, fürdővíz); 

4.7.14. A település és környezet-egészségügyi szakterülethez tartozó egységek naprakész 

nyilvántartását vezeti (TEÁOR szerint), ellenőrzéseket, szakmai intézkedéseket tesz a 

hatályos jogszabályok alapján. ETEL programban iktat, tevékenységeket rögzíti és az 

elintézett ügyeket lezárja, az igazgatási szolgáltatási díjakat táblázatban dokumentálja. 

4.8. Kémiai biztonság: a szakterülethez tartozó létesítmények (TEÁOR alapú) nyilvántartása, 

ellenőrzése, az ellenőrzések jegyzőkönyvezése, szakmai intézkedések megtétele, rendkívüli 

esetekben a fővárosi és megyei tisztifőorvos tájékoztatásával, közreműködésével. 

4.8.1. A veszélyes anyaggal, készítménnyel végzett tevékenység bejelentéseket nyilvántartja, 

igazolásokat ad ki, a KBIR programot vezeti; 

4.8.2. Kémiai biztonság szakterületen a jelentéseket előkészíti a felettes szerv felé az általa 

megadott jelentési szempontoknak megfelelően; 
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4.8.3. Megelőző tevékenységet végez (tanácsadás, konzultáció, tervbírálat, helykijelölések, 

használatba vétel véleményezése); 

4.8.4. Laboratóriumi vizsgálatokkal összefüggő tevékenységet végez (mintavétel, eredmények 

értékelése, eredmények alapján intézkedés megtétele, nyilvántartások vezetése); 

4.8.5. Rendkívüli eseményről értesítés érkezhet a médiáktól, az intézet vezetőségétől, az 

országos intézetektől, illetve a rendőrségtől, tűzoltóságtól, katasztrófavédelemtől. Az értesítés 

tartalmáról feljegyzést készít, aminek alapján a kerületi tisztifőorvos döntést hoz a szükséges 

tennivalókról; 

4.8.6. Veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel kapcsolatos feladatok: felügyeli a 

veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzőket (az előállítást, 

gyártást, a feldolgozást, a csomagolást, címkézést, osztályozást, a tárolást, az anyagmozgatást, 

a forgalmazást, az értékesítést, a felhasználást, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes 

keverékek elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatokat); 

4.8.7. Vegyianyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, 

veszélyes vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon 

követését, nyilvántartás vezetését végzi; 

4.8.8. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH) szóló rendeletben foglaltakat ellenőrzi; 

4.8.9. A REACH rendelet alapján elő/regisztrált anyagot/árucikket gyártókat/importálókat 

kiemelten figyelemmel kíséri, ellenőrzi; 

4.8.10. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (CLP) 

rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi; 

4.8.11. A veszélyes vegyi anyagok kivitelével és behozatalával összefüggő bejelentési eljárással 

kapcsolatos rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez; 

4.8.12. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló rendelet 

értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat; 

4.8.13. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet vállal a 

riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.); 

4.8.14. Engedélyezi az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet, az engedéllyel rendelkező 

személyről, vállalkozásokról nyilvántartást vezet; 

4.8.15. Figyelemmel kíséri az illetékességi területén megjelenő reklámozási tevékenységet, 

szabálytalanság észlelése esetén megindítja az eljárást; 

4.8.16. Katasztrófavédelmi hatóság által kijelölt külső védelmi területtel kapcsolatban 

szakhatósági véleményt ad. 

4.9. Élelmezés-egészségügy: az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések 

kivizsgálása, azok okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

4.9.1. Vizsgálja az élelmiszer-eredetű megbetegedéseket a háztartásokban; 

4.9.2. Élelmiszer-eredetű megbetegedés/annak gyanúja esetén a betegekkel kapcsolatos, a 

megbetegedésre vonatkozóan megismert, feltárt adatokról a lehető legrövidebb időn belül, majd 

a vizsgálat lezárásáig folyamatosan adatot szolgáltat az élelmiszer-biztonsági szerv (MgSzH), 

valamint szakigazgatási szerv Élelmezés- és Táplálékozás egészségügyi Osztálya részére; 

4.9.3. Végzi az étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, diétás 

élelmiszerek forgalmazásának és a kozmetikumok egészségügyi megfelelőségi ellenőrzését és 

az ezzel kapcsolatos hatósági tevékenységet; 

4.9.4. Részt vesz a RASF és KPIR nemzetközi riasztások alkalmával elrendelt tevékenységben; 

4.9.5. Végzi a végzések, határozatok, szakhatósági eljárások során kiadott közegészségügyi 

állásfoglalásokban előírt kikötések teljesülésének közegészségügyi visszaellenőrzését; 

4.9.6. Ellenőrzi a kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett üzleteket, a jogszabályban 

hatáskörébe utalt szakkérdések tekintetében és indokolt esetben megteszi a szükséges 

intézkedéseket; 

4.9.7. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést végez; 

4.9.8. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat, mintavételezést végez a közétkeztetésben, 

fekvőbeteg ellátó gyógyintézetek gyógy-élelmezésében, valamint a vendéglátás területén; 
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4.9.9. Az élelmezés- és táplálkozás- egészségügy területéhez tartozó létesítményeket 

nyilvántartja, ellenőrzi, az ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja, szakmai 

intézkedéseket tesz, indokolt esetben szankcionál, rendkívüli esetekben a fővárosi és megyei 

tisztifőorvos tájékoztatásával, közreműködésével; 

4.9.10. Megelőző hatósági tevékenységet végez (tanácsadás, konzultáció, tervbírálat, 

használatba vételi és működési engedélyhez szakhatósági állásfoglalás kiadása). 

4.10. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi létesítményeket, közoktatási nevelő és oktató intézményeket, a 

gyermek és ifjúsági szálláshelyeket, táborokat, egyéb gyermekintézményeket és nem 

nyilvántartott intézményeket, valamint mindazon helyeket, amelyek ellenőrzését az országos 

tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály előír. 

4.10.1. A gyermekintézmények ellenőrzése során figyelmet fordít az étkeztetés, (főként ebéd) 

lehetőségeire és lebonyolítására; 

4.10.2. Az iskolai büfék (egészséges) árukínálatára fokozott figyelmet fordít; 

4.10.3. Alternatív napközbeni ellátást (házi gyermekfelügyelet, játszóház, baby hotel, családi 

napközi, gyermekmegőrző, etc.) ellenőrzi, nyilvántartja és engedélyezi; 

4.10.4. Gyermek- és ifjúság üdültetésre, napközis táborra vonatkozó közegészségügyi előírások 

betartásának ellenőrzését végzi; 

4.10.5. Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor valamint pihenőház esetén a közegészségügyi 

követelmények teljesülését minden év március 31-ig ellenőrzi és annak eredményeiről jelentést 

küld; 

4.10.6. Ad hoc ellenőrzést végez társhatóságok, felettes szerv megkeresésére; 

4.10.7. Szakhatóságként közreműködik az engedélyező hatóság megkeresésére a 

nyilvántartása alá tartozó egységek engedélyezési eljárásaiban. Pl.: Építésügyi hatósági 

eljárások (tervek engedélyezése, műszaki átadás-átvétel, használatbavételi engedélyezés, 

használatimód változás), működési engedélyek, bejelentés köteles tevékenységek; 

4.10.8. Preventív tevékenység keretén belül ügyfél megkeresésére tanácsadói feladatokat lát el 

új intézmények építésénél, kialakításánál, valamint meglévő intézmények átalakításánál, továbbá 

az intézmények folyamatos működése során felmerülő kérdésekben; 

4.10.9. Kapcsolatot tart és együttműködik a társhatóságokkal, önkormányzatokkal és munkáját 

segítő egyéb szervezetekkel. 

4.11. Járványügyi tevékenység: ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, 

a kórokozó hordozókkal kapcsolatos tevékenységet: 

4.11.1. be-és kijelentések alapján nyilvántartást vezet; 

4.11.2. helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez; 

4.11.3. fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 

4.11.4. járványügyi vizsgálatokról jelentéseket és a Kerületi Népegészségügyi Intézet 

illetékességi területének járványügyi helyzetéről éves jelentést küld a szakigazgatási szervnek; 

4.11.5. Területén előforduló járvány esetén helyszíni járványügyi vizsgálatot végez, intézkedik a 

további megbetegedések megelőzéséről; 

4.11.6. élelmiszer fertőzés esetén együttműködik az élelmezés-egészségügyi szakreszorttal és a 

társhatósággal; 

4.11.7. a területén előforduló járványokról előzetes, heti, záró és éves jelentést küld a 

szakigazgatási szervhez. 

4.12. Védőoltásokkal kapcsolatosan: 

4.12.1. Illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai 

tevékenységeket: igénylést, beszerzést, tárolást, szétosztást;  

4.12.2. felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, elszámolást; 

4.12.3. a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását; 

4.12.4. figyelemmel kíséri az oltáselmaradásokat és szükség esetén intézkedik; 

4.12.5. részt vesz a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó esetek kivizsgálásában; 

4.12.6. TEÁOR szerint nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén lévő egységeket, 

szükség esetén intézkedik a hatályos jogszabályok alapján; 
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4.12.7. Ellátja a rendkívüli események, természeti csapások illetve súlyos tömeges 

egészségkárosodás esetén a járványveszély elhárítása érdekében a szükséges feladatokat; 

4.12.8. Szükség esetén elrendel laboratóriumi vizsgálatokat, a laboratóriumi eredmény 

birtokában, ha indokolt intézkedik, eleget tesz adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinek. 

4.13. DDD szakterületi feladatai keretében ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók 

fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét; 

4.13.1. Felügyeli a védőnők tetvességi vizsgálatait. Összesíti a beérkező jelentéseket és 

jelentést küld negyedévente a szakigazgatási szervnek; 

4.13.2. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, 

indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott 

közösségekben; 

4.13.3. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 

fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat; 

4.13.4. Nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 

ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről; 

4.13.5. Fertőtlenítőszert igényel, nyilvántartást vezet és szükség esetén az érintett helyre 

kijuttatja, és a fertőtlenítést felügyeli. 

4.14. Kórházhigiénés tevékenység keretében: 

4.14.1. Nyilvántartja és ellenőrzi a Népegészségügyi Osztály illetékességi területén működő 

mindazon egészségügyi intézményeket, ellátó helyeket, amelyek ellenőrzését az országos 

tisztifőorvos normatív utasítása vagy jogszabály számára előír (továbbiakban: hatáskörébe 

tartozó kórházhigiénés egységek); 

4.14.2. Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó kórházhigiénés egységeknél a sterilizáló berendezések 

hatásfokvizsgálatának meglétét és megfelelőségét; 

4.14.3. Szakvéleményt készít új egészségügyi ellátást végző intézmény/ellátó kialakítása esetén, 

illetve átalakítások/bővítések alkalmával; 

4.14.4. Vérnyom kimutatást végez. 

4.15. Egészségügyi igazgatás keretében felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a 

járóbeteg szakellátás, valamint a hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók felett. 

4.15.1. Ellátja az alapellátást végző háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok működtetési 

jogának megszerzésével, értékesítésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

4.15.2. Feladata az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeinek kiadása, módosítása, 

visszavonása, nyilvántartása, ellenőrzése/utóellenőrzése, szükség esetén intézkedés megtétele. 

A működési engedélyek elektronikus úton való megküldése a II. foknak, a szakigazgatási szerven 

keresztül pedig az Egészségbiztosítási Pénztárnak; 

4.15.3. Járóbeteg szakellátás ellenőrzését szükség esetén a szakfelügyelő főorvosok 

közreműködésével, az alap- és járóbeteg szakellátást érintő panaszügyek kivizsgálását pedig 

indokolt esetben a szakfelügyelet bevonásával és a szükséges intézkedések megtételével látja 

el; 

4.15.4. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárásában 

ellenőrzést folytat; 

4.15.5. Az illetékességi területen lévő, hatáskörbe tartozó egészségügyi szolgáltatók eGen 

rendszer szerinti nyilvántartását vezeti; 

4.15.6. Polgári védelmi feladatokban részt vesz; 

4.15.7. Rendkívüli jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet), 

katasztrófa, illetve pandémia esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 

Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a felettes 

szakigazgatási szervvel, a szükséges intézkedések megtétele érdekében; 

4.15.8. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 

kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 

nyilvánít; 

4.15.9. Alapellátást végző orvosok fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek 

rendelésére vonatkozó nyilvántartását ellenőrzi; 
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4.15.10. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

4.15.11. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, 

munkaviszony igazolására hatósági bizonyítványt ad ki; 

4.15.12. Egészségügyi ellátással kapcsolatos írásban tett bejelentéseket (hatósági és 

lakossági) kivizsgálja, szükség esetén saját hatáskörben intézkedéseket tesz, vagy hatáskör és 

illetékesség hiányában az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz;  

4.15.13. Félévente, de évente legalább egy alkalommal az ellenőrzések tapasztalatairól, 

aktuális feladatokról, jogszabályi változásokról munkaértekezletet tart az alapellátásban dolgozó 

orvosok részére; 

4.15.14. Az alapellátásban dolgozókat szükség szerint tájékoztatja - körlevél útján - az 

aktuális feladatokról; 

4.16. Vezető védőnői tevékenység keretében a kerületi vezető és szakfelügyelő védőnő 

szakmailag felügyeli a települési önkormányzatok által fenntartott védőnői szolgálatoknál dolgozó 

területi védőnők és az iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. 

4.16.1. szakmai látogatásokat végez; 

4.16.2. szakmai megbeszéléseket és munkaértekezleteket tart; 

4.16.3. segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 

megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 

4.16.4. közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 

4.16.5. javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére (védőnői állások létesítésére, átszervezésére, 

megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, 

kitüntetésére); 

4.16.6. kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 

4.16.7. segíti a pályakezdő, illetve az újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 

4.16.8. szakmai iránymutatást ad illetékességi és kompetencia körében, a területi és az iskola 

védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásához; 

4.16.9. felkérés esetén véleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében a védőnői 

állásra pályázókról és pályázatokról; 

4.16.10. védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági 

engedélyezéséhez szakmai véleményt készít; 

4.16.11. gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos 

adatokat, továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 

4.16.12. éves munkatervet és éves jelentést készít; 

4.16.13. szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a 

védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 

felügyeletéhez, értékeléséhez; 

4.16.14. kivizsgálja a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszokat, közérdekű 

bejelentéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

4.16.15. tevékenységéről rendszeresen beszámol a kerületi tisztifőorvosnak; 

4.16.16. közegészségügyi és/vagy járványügyi intézkedést igénylő helyzet, illetve 

körülmény észlelése esetén haladéktalanul értesíti a kerületi tisztifőorvost. 

4.17. Családvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CSVSZ), a CSVSZ védőnő 

4.17.1. magzatvédelmi tevékenységet lát el; 

4.17.2. gondoskodik az oktatási intézményen kívüli családtervezési ismeretek terjesztéséről; 

4.17.3. válsághelyzet esetén tanácsadás keretében gondoskodik a várandós anyák segítéséről a 

válság feloldásában; 

4.17.4. tanácsadási tevékenységet végez. 

4.18. Egészségfejlesztés területen a szakigazgatási szerv szakmai iránymutatásával és 

segítségével végzi az egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok 

koordinálását, részt vesz a végrehajtásban; 

4.18.1. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel; 
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4.18.2. Biztosítja a Nemzeti Népegészségügyi Program megvalósulását, az ezzel összefüggő 

nyilvántartások vezetését, jelentések elkészítését; 

4.18.3. Részt vesz a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és 

végrehajtásában (önkormányzati-, iskolai egészségnapok, bentlakásos intézmények lakói részére 

egészségfejlesztési és rendszeres intézeti programok szervezése); 

4.18.4. Gondoskodik a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre 

juttatásáról; 

4.18.5. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás 

megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat 

kezdeményez, illetve végez; 

4.18.6. Felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály tervezetek véleményezésében; 

4.18.7. Együttműködik a területi döntéshozókkal, a területen működő gyógyító-megelőző 

hálózattal; 

4.18.8. Feladata az egészséges életvitel oktatási intézményben történő népszerűsítése, 

ismertetése, egészségkommunikáció minden színtéren; 

4.18.9. Szűrési feladatok terén figyelemmel kíséri a szűrési tevékenységeket, az eredményeket 

rögzíti és továbbítja adatfeldolgozás céljából. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. Az Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

Hatósági osztály 

 Munkarend Ügyfélfogadási rend 

Hétfő: 8:00-18:00 13:30-18:00 

Kedd: 8:00-16:00  

Szerda: 8:00-16:30 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-16:00  

Péntek: 8:00-13:30 8:00-11:30 

 

Gyámügyi Osztály 

 Munkarend Ügyfélfogadási rend 

Hétfő: 8:00-18:00 13:30-18:00 

Kedd: 8:00-16:00  

Szerda: 8:00-16:30 8:00-16:30 

Csütörtök: 8:00-16:00  
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Péntek: 8:00-13:30 8:00-11:30 

 

Népegészségügyi Osztály* 

 Munkarend Ügyfélfogadási rend 

Hétfő: 8:00-16:30 13:00-16:00 

Kedd: 8:00-16:30  

Szerda: 8:00-16:30 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-16:30  

Péntek: 8:00-14:00 8:00-11:30 

*a CSVSZ védőnők munka és ügyfélfogadási rendjét a Hivatalvezető eltérő módon határozza 

meg 

 

Kormányablak Osztály 

 Munkarend (2 műszakos) Ügyfélfogadási rend 

Hétfő: 6:45-15:15 / 9:00-17:30 7:00-17:00 

Kedd: 7:30-15:30 / 10:30-18:30 8:00-18:00 

Szerda: 7:30-16:30 / 11:30-20:30 8:00-20:00 

Csütörtök: 7:30-15:30 / 10:30-18:30 8:00-18:00 

Péntek: 7:30-14:00 / 9:00-15:30 8:00-15:00 
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Budapest, 2037, 32.. .a? 

Budapest, 201 7. februsr 28. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) VII. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1076. Bp. Garay u. 5. 

Levelezési címe: ua. 

Telefon: +36-1-795-8888 

Fax: - 

E-mail: pok.tiborne@07kh.bfkh.gov.hu  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek:  

Kormányablak Osztály: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. fszt. 

3. Illetékesség 

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros 

VII. kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatalvezető-

helyettes  

 

Kormányablak 

Osztály 

 

Gyámügyi 

Osztály  

 

Hatósági  

osztály 

Hivatalvezető  
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4.1. A Hivatal összesen: 55 fő 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kormányablak Osztály ellátja 

1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatokat; 

1.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

1.5. A személyi igazolvány igényléssel kapcsolatos feladatokat; 

1.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

1.7. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

1.8. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

1.9. A Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

1.10. A jogszabály által telepített egyéb feladatokat. 

2. Gyámügyi Osztály feladata 

2.1. A gyermekek védelme érdekében: 

2.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 

hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél 

(a továbbiakban: nevelőszülő), vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy 

pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családbafogadó 

gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel; 

2.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 

2.1.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

2.1.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel; 

2.1.5. Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

2.1.6. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét; 

2.1.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

2.1.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

2.1.9.  Dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

2.1.10.  Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

2.1.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

2.1.12.  Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
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2.1.13. Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

2.1.14. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

2.1.15. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

2.1.16. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 

2.1.17. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére. 

2.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

2.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

2.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

2.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 

2.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

2.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

2.3.3. Hozzájárul: 

2.3.3.1.  A kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez; 

2.3.3.2. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg; 

2.3.3.3. A cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához; 

2.3.4. Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

2.3.4.1. Az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa; 

2.3.4.2. Az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn; 

2.3.5. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 

2.3.6. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és 

2.3.7. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 

2.4. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 

születendő gyermeke érdekében 

2.4.1. A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 

2.4.2. A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

2.5.  Az örökbefogadással kapcsolatban: 

2.5.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

2.5.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához; 

2.6. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet 

2.6.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

2.6.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 
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2.6.3. A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 

2.6.4. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése; 

2.6.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

2.7. Feljelentést tesz: 

2.7.1. A gyermek veszélyeztetése; 

2.7.2. A tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

2.7.3. A gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 

2.8. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 

2.9. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

2.9.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

2.9.2. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 

végrehajtásáról; 

2.9.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

2.9.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

2.9.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

2.9.6. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 

2.9.7. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 

2.9.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

2.9.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

2.9.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatását; 

2.9.11. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

2.10. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban 

2.10.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli; 

2.10.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket; 
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2.10.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

2.10.4. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

2.10.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja a munkadíjukat; 

2.10.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről; 

2.10.7. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

2.11. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti megadja a 

hozzájárulást a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez.  

2.12. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

2.12.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 

közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

2.12.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

2.12.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

2.12.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

2.12.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

2.13. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében 

foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört gyakorolja. 

2.14. Áldozatvédelem és jogi segítségnyújtás 

3. Hatósági Osztály 

3.1. Szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja: 

3.1.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 

megállapításával, megszüntetésével; 

3.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével; 

3.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és 

elutasításával;  

3.1.4. Hadigondozottak ellátásával; 

3.1.5. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, és a közgyógyellátásról országos 

nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatokat. 

3.2. Hatósági feladatellátás: 

3.2.1. Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély 

kiadása nem természetvédelmi területen; 

3.2.2. Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 

3.2.3. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az 

állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

3.2.4. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, 

és ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 
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3.2.5. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

3.2.6.  A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása 

és támogatása;  

3.2.7. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

3.2.8. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 

szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó által 

vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

3.2.9.  Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat. 

3.3. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott 

feladatokat. 

3.4. Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 

3.4.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

3.4.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

3.4.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

3.4.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.4.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

3.4.6. 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. 

3.5. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 

3.5.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján k iadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.5.2. A szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; ezen belül:  

3.5.2.1. rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok;  

3.5.2.2. gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ, és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

3.5.2.3. elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 

megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe 

történő beíratást; 

3.5.2.4. a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kerületi 

hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet 

által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

3.5.2.5. az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 

nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános 

iskolának; 

3.5.2.6. érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 

3.5.3. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben; 
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3.5.4. Nyilvántartást vezet azon külföldön tanuló gyermekekről, akik Magyarországon 

közoktatási intézménybe nincsenek beiratkozva. 

3.6. A Hivatal vezetője munkájának támogatása 

3.6.1.  A Hivatal egészét/törzshivatalát érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, az 

emlékeztető elkészítése; 

3.6.2.  Háttér anyagok összeállítása a kerületi hivatal vezetőjének; 

3.6.3.  A Hivatal szervezeti egységeit érintő hatásköri lista vezetése; 

3.6.4.  Felső vezetői/szakmai irányítói felkérés alapján jogszabálytervezetek véleményezése; 

3.6.5.  A kerületi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása. 

3.7. A humánpolitikai munkában való közreműködés;  

3.7.1. Közreműködik a kormányhivatali képzési feladatok ellátásában; 

3.8. Az ügyviteli és informatikai teendők körében 

3.8.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése;  

3.8.2. A Hivatal informatikai működőképességében való közreműködés. 

3.9. Üzemeltetési feladatok 

3.9.1. A Hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése;  

3.9.2. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése;  

3.9.3. Fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezése; 

3.9.4. A Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés: 

(felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás). 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. Általános szabályok 

1.1. A kerületi hivatal vezetői és ügyintézői állami szolgálati jogviszonyban állnak. A munkatársak 

által ellátandó feladatokat, valamint a munkatársakkal szemben támasztott szakmai 

követelményeket a munkaköri leírások tartalmazzák. 

1.2. A munkatársak alapvető kötelezettsége a feladataikat meghatározó jogszabályok 

megismerése és azoknak a köz érdekében való végrehajtása a hivatásetikai elveknek 

megfelelően, az elvárható szakértelemmel és gondossággal. Ennek során kötelezettségük: 

1.2.1. A munkaköri leírásban rögzített, valamint a vezetői utasításban meghatározott feladatok 

ellátása;  

1.2.2. Részvétel a Hivatali munkatervek, feladattervek, ellenőrzési tervek, munkaprogramok 

előkészítésében és megvalósításában; 

1.2.3.  A munkavégzést akadályozó körülmények elhárításának kezdeményezése, illetve 

vezetői intézkedés megtétele; 

1.2.4. A kormányhivatal belső szabályzatainak és a kerületi hivatalvezető intézkedéseinek 

betartása, különös figyelemmel a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokra. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A hivatalvezető általános helyettese a hivatalvezető-helyettes. Amennyiben a munkakör 

átmenetileg nincs betöltve vagy a hivatalvezető-helyettes a munkavégzésben akadályoztatva 

van, a hivatalvezető által megbízott, más vezető beosztású állami tisztviselő látja el a 

helyettesítésével kapcsolatos feladatokat. 

2. Az osztályvezető helyettesítéséről – más osztályvezető, vagy az osztály valamely állami 

tisztviselőjének kijelölésével – a hivatalvezető gondoskodik. 

3. A Hivatal munkatársai tekintetében a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 
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4. A helyettesítés a vezető rendelkezése szerint a kieső munkatárs feladatkörének egészére, 

vagy meghatározott részére is vonatkozhat.  

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A kerületi hivatalvezető közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az 

igazgatóval, a kabinetvezetővel, a főosztályvezetőkkel és szükség szerint a Kormányhivatal más 

állami tisztviselőivel. 

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. 

3. A hivatalvezető kivételével vezető beosztású állami tisztviselő a vezetése alá nem tartozó 

szervezeti egység munkatársa részére - a halaszthatatlan eseteket kivéve - utasítást nem adhat. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Hivatal által vezetett nyilvántartások jegyzéke 

1.1. A szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 

megszüntetése céljából vezetett nyilvántartás. (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 18/A. §); 

1.2. Tankötelesek nyilvántartása (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (8) 

bekezdés) 

1.3. Külföldön tanuló tanköteles gyermekek nyilvántartása (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 91. § (2) bekezdés); 

1.4. Nyilvántartás az üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységről 

(23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, 

valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő 

végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 4. § (1) bekezdés); 

1.5. Temetkezési szolgáltatásról vezetett nyilvántartás (1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a 

temetkezésről 30. § (5) bekezdés); 

1.6. Nyilvántartás a szabálysértési hatósági feladatkör ellátása során lefoglalt dolgokról (22/2012. 

(IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 

rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 27. § (3) 

bekezdés); 

1.7. Állatotthonokról vezetett nyilvántartás (1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és 

kíméletéről 41. § (1) bekezdés); 

1.8. A menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes támogatásra való jogosultságáról vezetett 

nyilvántartás (2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 85. § (1) bekezdés) 

1.9. A hadigondozásba vett személyről szóló nyilvántartás (1994. évi XLV. törvény a 

hadigondozásról 26. § (3) bekezdés); 

1.10. A Hivatalban kezelt titkos ügyiratokkal kapcsolatos nyilvántartások (90/2010. (III. 26.) 

Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 

kezelésének rendjéről 41. §); 

1.11. Helyi védelmi bizottsági feladatkörben eljárva nyilvántartást vezet a gazdasági és anyagi 

szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos igénybevételi jog gyakorlásának elősegítése 

érdekében (2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 14. § (5a) b) pont); 

1.12. Végrehajtási bírságok nyilvántartása; 
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1.13. A műszaki érvényesítő címkék STB rendszerben és a „Felhasználási Ív”-eken való 

nyilvántartása; 

1.14. A tulajdoni lapok és térképmásolatok kiadásának és felhasználásának nyilvántartása; 

1.15. A közhiteles ingatlan-nyilvántartásban használatos biztonsági elemek felhasználásának 

nyilvántartása ; 

1.16. Kormányablakból elérhető nyilvántartási rendszerekhez hozzáféréssel rendelkező 

kormányablak ügyintézőkről nyilvántartás 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet a kormányablakok 

személyi és technikai feltételeiről 4. § (2); 

1.17. A 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról I. sz. mellékletében meghatározott nyilvántartások 

vezetése; 

1.18. A hivatásos gondnok által ellátott gondnokoltakról nyilvántartás vezetése; 

1.19. Foglalkoztatási támogatásokhoz érkező számlák nyilvántartása; 

1.20. Álláskeresési támogatások és foglakoztatási támogatások visszakövetelési eljárásainak 

nyilvántartása; 

1.21. Panaszügyek nyilvántartása; 

1.22. Bélyegző nyilvántartás; 

1.23. Szabadság nyilvántartás; 

1.24. Arcképnélküli bérletek felhasználásának nyilvántartása; 

1.25. Munkáltatói igazolványok átvételének nyilvántartása. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. A napi munkaidőről és az általános munkarendről az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, és a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezik.  

1.1. A Hivatal szervezeti egységeinél a munkaidő hétfőn 8 órától 18 óráig, kedden és csütörtökön 

8 órától 16 óráig, szerdán 8 órától 16.30-ig, pénteken 8.00 órától 13.30 óráig tart. Ettől eltérő 

egyéni munkarendet a hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem alapján. Kormányablakban, 

okmányirodában, továbbá más ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatott munkatársak 

számára a munkarend ettől eltérően is meghatározható a hivatalvezető döntése szerint, a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

1.2. Azokon a napokon, amelyeken a munkaidő a 6 órát meghaladja, a munkavégzés 

megszakításával napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

1.3. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével szabad. A 

munkaidőben történő eltávozásról, annak időtartamáról, indokáról szervezeti egységenként 

naprakész nyilvántartást (jelenléti ív) kell vezetni. 

1.4. A munkahelyéről önhibáján kívül távolmaradó munkatárs akadályoztatásának okáról köteles 

a közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni. 

1.5. Az évi rendes szabadságot a Hivatal működésének figyelembevételével, az igazgatási 

szünetre és az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. 

1.6. Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje 

Hétfő:  13.30-18:00 

Szerda:  8:00-12:00; 13:00-16:30 

Péntek:  8:00-12:00 

1.7. Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

Hétfő:  13.30-18:00 

Szerda:  8:00-12:00; 13:00-16:30 

Péntek:  8:00-12:00 

1.8. Kormányablak Osztály munkarendje (két műszakos) 

Hétfő:   6:45-15:15 /9:00-17:30 

Kedd:   7:30-15:30 / 10:30-18:30 
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Szerda:  7:30-16:30 / 11:30-20:30 

Csütörtök:  7:30-15:30 / 10:30-18:30 

Péntek:  7:30-14:00 / 9:00-15:30 

1.9. Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje 

Hétfő:   7:00-17:00 

Kedd:   8:00-18:00 

Szerda:  8:00-20:00 

Csütörtök:  8:00-18:00 

Péntek:  8:00-15:00 

2. A jelenléti ív kezelésének szabályai 

2.1. A munkahelyen való tartózkodás, illetve a munkából való távollét nyilvántartására 

osztályonként jelenléti ívet kell vezetni. A munkatárs naponta, munkába érkezésekor és 

távozásakor, az időpont megjelölésével aláírja a jelenléti ívet; 

2.2. A vezető a jelenléti ív alapján az elvégzett túlmunkáról, az annak megfelelő mértékű 

szabadidő kiadásáról (csúsztatás) napi nyilvántartást vezet, és hónap végén összesítést készít;  

2.3. A jelenléti ív kezelésének részletes szabályait a kormányhivatal mindenkor hatályos 

közszolgálati szabályzata tartalmazza. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

              Általános rendelkezések 

1. Az Ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) VIII. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1083 Budapest, Práter utca 22. 

Levelezési címe: 1083 Budapest, Práter utca 22. 

Telefon: +36-1-795-89-48 

Fax: - 

E-mail: titkarsag@08kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2.  Hivatali telephelyek:  

1083 Budapest, Práter utca 22. 

1082 Budapest, Baross utca 59. 

1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. 

1139 Budapest, Váci út 71. 

2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3. 

1081 Budapest, Fiumei út 19/A. 

2700 Cegléd, Táncsics Mihály út 4. 

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. 

3. Illetékesség 

3.1. Hatósági Főosztály illetékessége Budapest Főváros VIII. kerületére terjed ki. 

3.2. Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály illetékessége Budapest Főváros V.-VII.-VIII. 

kerületére terjed ki. 

3.3. Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály országos illetékességgel rendelkezik, kivéve a 

lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeket. 

3.4. Családtámogatási Főosztály Családtámogatási Osztály 1-4. illetékessége családtámogatási, 

fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, nagycsaládos gázártámogatás ügyekben 

Budapest Főváros területére terjed ki.  

3.5. Családtámogatási Főosztály Családtámogatási Osztály 5. nemzetközi vonatkozású 

családtámogatási, fogyatékossági támogatás ügyekben - az osztrák relációjú ügyek kivételével - 

országos illetékességgel rendelkezik.  

3.6. Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály illetékessége Budapest Fővárosra és Pest 

megyére terjed ki.  
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3.7. Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály speciális illetékesség alapján elsőfokon eljár 

a nemzetközi nyugdíjbiztosítási és adategyeztetési ügyekben, valamint a fegyveres szervekkel 

hivatásos szolgálati viszonyban állt személyek ügyeiben az egész országra kiterjedő 

illetékességgel, ha  

3.7.1. a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 

végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozik,  

3.7.2. a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény 

alkalmazásával kell megállapítani,  

3.7.3. a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik,  

3.7.4. 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,  

3.7.5. fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának, volt tagjának rögzített nyugdíjat kell 

megállapítani (a továbbiakban: nyugdíjrögzítés),  

3.7.6. az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 

járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült és a 

jogosult a hozzátartozói nyugellátás összegét a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 

megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi 

CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése alapján kéri megállapítani, tekintettel arra, hogy az elhunyt a 

korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részesülés időtartama alatt legalább 

365 nap szolgálati időt szerzett,  

3.7.7. 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,  

3.7.8. az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az 

elhunyt jogszerző korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.  
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4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

4.1. A Hivatal SZMSZ szerinti létszáma 593 fő. 

Hivatalvezető 

Kerületi 

Hivatalvezetői 

Titkárság 

Családtámogatási 

Főosztály  

114 fő 

Családtámogatási 

Osztály 2. 

 

Családtámogatási 

Osztály 3.  

Családtámogatási 

Osztály 4. 

Családtámogatási 

Osztály 5. 

Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály  

 

381 fő                                        

  

Nyugdíjmegállapítási 

Osztály 1. 

 

 

Ügyfélszolgálati és 

Tájékoztatási Osztály 

 

Nyugdíjmegállapítási 

Osztály 2. 

                  

 

Központi Ügykezelési 

Osztály                

Nyugdíjmegállapítási 

és Adategyeztetési 

Osztály 

Nemzetközi  

    Nyugdíjmegállapítási 

Osztály 1.     

     

Adategyeztetési 

Osztály 1. 

 

Nemzetközi 

Nyugdíjmegállapítási 

Osztály 2.      

 

 Adategyeztetési 

Osztály 2. 

 

 

Nemzetközi 

Nyugdíjmegállapítási 

Osztály 3.   

 

Adategyeztetési 

Osztály 3. 

 

 

Nemzetközi 

Adategyeztetési 

Osztály 

Adategyeztetési és 

Ügykezelési Osztály 

 

Fegyveres 

Nyugdíjmegállapítási 

és Koordinációs 

Osztály 

Hatósági Főosztály  

94 fő 

Családtámogatási 

Osztály 1. 

 

Kormányablak 

Osztály  

Hatósági Osztály  

Gyámügyi Osztály  

Foglalkoztatási 

Osztály  
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kerületi Hivatalvezetői Titkárság feladata 

1.1. A hivatalvezető munkájának támogatása 

1.1.1. A Hivatal törzshivatalát, szervezeti egységeit érintő értekezletek előkészítése, 

megszervezése, az emlékeztető elkészítése; 

1.1.2. Döntéseket előkészítő dokumentáció összeállítása; 

1.1.3. A Hivatal szervezeti egységeit érintő hatásköri lista vezetése; 

1.1.4. Felső vezetői/szakmai irányítói felkérés alapján jogszabálytervezetek véleményezése; 

1.1.5. A kerületi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása; 

1.1.6. A humánpolitikai munkában való közreműködés; 

1.1.7. Közreműködik a kormányhivatali képzési feladatok ellátásában; 

1.1.8. Az ügyiratkezelés, az irattározás, az iratvédelem megszervezése és működtetése;  

1.1.9.  A Hivatal informatikai működőképességében való közreműködés; 

1.1.10. A Hivatali, eszköz mozgatási bizonylatok kezelése; 

1.1.11. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése,   

kezelése;  

1.1.12. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

1.1.13. A Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés, takarítás, 

őrzés-védés, eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás. 

1.2. A Hivatal védelmi igazgatási feladatainak ellátása 

1.2.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

1.2.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

1.2.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

1.2.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.2.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

1.2.6. 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. 

2. Családtámogatási Főosztály 

2.1. Családtámogatási Osztály 1-3. feladata 

2.1.1. Ellátja mindazokat a hatósági feladatokat, amelyeket a hatályos anyagi és eljárási 

jogszabályok a feladat-, és hatáskörébe utalnak; 

2.1.2.  Családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás), gyermekgondozási támogatás 

(gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás), anyasági támogatás iránt 

benyújtott kérelmek alapján lefolytatja a közigazgatási hatósági eljárást, elvégzi a kérelmek alaki, 

tartalmi és formai vizsgálatát, a tényállás tisztázását, döntést hoz; 

2.1.3.  Illetékesség változás esetén a továbbfolyósító szerv megkeresésére, valamint az 

illetékesség hiányának megállapítását követően – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – 

gondoskodik az ügyek informatikai rendszerben történő áttételéről az illetékes szerv részére; 
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2.1.4.  Megteszi a szükséges intézkedést a folyósított ellátásokat érintő, ügyfél által tett 

bejelentések, vagy más közigazgatási szerv megkeresései alapján; 

2.1.5. Visszaérkezett ellátások esetében hivatalból/kérelemre intézkedik az ellátások ismételt 

folyósítása iránt; 

2.1.6. Megkeresi az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Családtámogatási Főosztályát 

az ügyben keletkezett iratok, illetve folyósítási előzmény adatok beszerzése végett, amennyiben 

a családtámogatási ellátás iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően kifizetőhely 

folyósított ellátást, illetve a hatóság kérésére továbbítja a folyósításról szóló előzmény adatokat, 

amennyiben a kérelmező családtámogatási kifizetőhelynél létesített jogviszonyt; 

2.1.7. Kérelemre vagy hivatalból hatósági bizonyítványt ad ki, jogszabályban meghatározott 

esetben megrendeli a hatósági igazolványt, a megállapított, folyósított vagy megszüntetett 

ellátásokról; 

2.1.8.   Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

2.1.9. A Call Center által felvett esetnaplókban foglaltak alapján a szükséges intézkedések 

soron kívüli megteszi; 

2.1.10. Ellátja a Kormányhivatal, valamint a Főosztály funkcionális e-mail címeire az ügyfelektől, 

valamint a társszervektől érkező megkeresésekkel kapcsolatos feladatokat.  

2.1.11. Családtámogatási ügyekben felülvizsgálja az elsőfokú döntést a beérkező fellebbezések 

alapján; ezt követően vagy saját hatáskörön belül intézkedik, vagy véleményével ellátva a 

fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül a TÉBA családtámogatási modulban továbbítja 

a fellebbezést a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult 

hatóság részére; 

2.1.12. Felterjeszti a másodfokú határozatok ellen benyújtott kereseteket a családtámogatási 

ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság részére; 

2.1.13. Igazolást ad a jogosultak részére a tárgyévben levont nyugdíjjárulékról és az azok 

alapjául szolgáló ellátásokról; 

2.1.14. Előkészíti és a hatáskör gyakorlójának döntéséhez a családtámogatási ellátásokkal 

kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság részére megküldi a gyermekgondozást 

segítő ellátás méltányosságból történő megállapításához szükséges iratokat; 

2.1.15. Az informatikai rendszer által előállított utalási állományokkal kapcsolatos feladatokat 

ellátja; 

2.1.16. Teljes körűen ellátja a fogyatékossági támogatási kérelmekkel, vakok személyi 

járadékával kapcsolatos feladatokat; 

2.1.17. A TÉBA szakrendszer által generált feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtétele; 

2.1.18. Beérkező postai küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, szétválogatása, iktatása, 

szkennelése a TÉBA szakrendszerben; 

2.1.19. Visszaköveteli a jogalap nélkül felvett anyasági támogatást, családi pótlékot, 

gyermekgondozási támogatást, fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát; 

2.1.20. A visszakövetelt ellátás visszafizetésére kötelező határozatát annak jogerőre 

emelkedését követően haladéktalanul megküldi a követelések kezelésére jogosult hatóság 

részére; 

2.1.21. Előkészíti és a követelések kezelésére jogosult hatóság részére megküldi a jogalap 

nélkül felvett és jogerős határozat alapján visszakövetelt ellátás méltányosságból történő 

elengedésére vonatkozó kérelmeket; 

2.1.22. A tartozás mérséklésére vagy elengedésére irányuló méltányossági eljárás keretében 

ellátja a közreműködő hatóság feladatkörét: döntéshozatalra előkészítve továbbítja az iratokat 

követelések kezelésére jogosult hatóság részére; 

2.1.23. Megteszi a szükséges intézkedést a kötelezett elhalálozása esetén a tartozás 

örökösöktől történő visszakövetelése érdekében; 

2.1.24. Ellátja a részletfizetési kérelmek engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.  

2.2. Családtámogatási Osztály 4. feladata 

2.2.1. Ellátja a budapesti családtámogatási ügyfélszolgálat működésével összefüggő 

feladatokat; 
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2.2.2. Átveszi a családi pótlék, gyermekgondozási támogatás, anyasági támogatás, 

fogyatékossági támogatás és nagycsaládos gázártámogatás iránti kérelmeket; 

2.2.3. Hívások fogadása a Call Center programjának kiosztása szerint, CC Napló bejegyzések 

elkészítése szükség szerint a lefolytatott ügyfélpárbeszéd alapján. Szakmailag megalapozott, 

jogszabályoknak megfelelő tájékoztatás, felvilágosítás; 

2.2.4. A Call Center naplók folyamatos karbantartása, az ügyek Osztályokra történő továbbítása 

és rendezése; 

2.2.5. A nagycsaládos gázárkedvezmény iránt benyújtott kérelmek alapján lefolytatja a 

közigazgatási eljárást, elvégzi a kérelmek alaki, tartalmi és formai vizsgálatát, a tényállás 

tisztázását, döntést hoz; 

2.2.6. Ellenőrzi a nagycsaládos kedvezményben részesülők jogosultságát a TÉBA 

szakrendszerben; 

2.2.7. Az energiatámogatás ügyben jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos intézkedések 

megtétele. 

2.3. Családtámogatási Osztály 5. feladata 

2.3.1. Ellátja a Családtámogatási Osztály 1-3.-nál részletezett feladatokat; 

2.3.2. Az anyasági támogatás kivételével eljár a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos 

elsőfokú ügyekben a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 2. § c) - f) 

pontjában meghatározott személyek vonatkozásában; 

2.3.3. Eljár a fogyatékossági támogatással kapcsolatos elsőfokú ügyekben a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 23. § (2) 

bekezdésében meghatározott személyek vonatkozásában és megállapítja az ellátást; 

2.3.4. 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; 

2.3.5. Fenti rendelet alapján más EGT tagállam megkeresése a Magyarországon folyósítandó 

ellátások előzménykérése céljából; 

2.3.6. 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; 

2.3.7. 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; 

2.3.8. Teljesíti a tagállamoktól érkező jogos megtérítési követeléseket; 

2.3.9. 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.  

3. Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály 

3.1. Nyugdíjmegállapítási Osztály 1-2. és a Nyugdíjmegállapítási és Adategyeztetési Osztály 

azonos hatósági feladatai 

3.1.1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (Tny.) 

meghatározott nyugellátások (öregségi, hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátások) és a 

2016.12.31-én folyamatban lévő Tny. 22/A §-a szerinti nyugdíjnövelés iránti igények elbírálása, 

döntéshozatal; 

3.1.2. A külön jogszabályokban meghatározott ellátások (átmeneti bányászjáradék, 

táncművészeti életjáradék, rokkantsági járadék) iránti igények elbírálása, döntéshozatal; 

3.1.3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) szerinti 

baleseti járadék iránti igények elbírálása, döntéshozatal; 

3.1.4. Az iratoknak az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben történő iktatása és kezelése; 
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3.1.5. A korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában a foglalkoztatói igazolások alapján 

döntés a beszámíthatóság (elfogadhatóság) tárgyában; 

3.1.6. Ha az igazolás tartalma nem egyértelmű, illetve az elfogadhatóság egyéb ok miatt 

aggályos, a hiányosság kiküszöbölése érdekében intézkedés szakmai állásfoglalás beszerzése 

iránt, illetve a munkakör (munkahely) azonosítása iránti eljárás lefolytatásának kezdeményezése. 

A fellebbezés értékelése, a teljesíthetőség vizsgálata, a döntés módosítása, visszavonása, ha a 

fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető – a szakmai álláspont közlésével – a fellebbezés 

továbbítása, szükség esetén a másodfokú döntés kézbesítése;  

3.1.7. Nyugdíjügyekben és a Főosztály feladatát képező egyéb ügyekben keletkezett bírói 

ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése; 

3.1.8. Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (különös 

tekintettel a 2004 évi CXL. törvény (Ket.) előírásaira] szükség esetén – hivatalból vagy kérelemre 

– a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás); 

3.1.9. A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok megválaszolása; 

3.1.10. Az egyes ellátások megállapításával, illetve továbbfolyósításával kapcsolatos – 

jogszabályban előírt – szakkérdésben való állásfoglalás beszerzése; 

3.1.11. Az arányos munkateher elosztás, illetve a már folyamatban lévő ügyek tekintetében 

(kifutó rendszerben) ellátja az 3.3. pont alatt részletezett adategyeztetési feladatokat. 

3.2. Adategyeztetési Osztály 1-3. és a Nyugdíjmegállapítási és Adategyeztetési Osztály, 

valamint az Adategyeztetési és Ügykezelési Osztály azonos hatósági feladatai a Tny. 96/B § 

- 96/E §, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugellátási szakterületének ügyviteli 

eljárásáról, a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárásáról és a hatósági bizonyítvány 

kiállításáról, a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásával összefüggő adatkezelésről, a területi 

szakellenőrzési feladatok ellátásáról a hatáskörrel rendelkező szerv által kiadott módszertani 

útmutatók, utasítások, egyéb előírások alapján: 

3.2.1. Adategyeztetési eljárás érdemi ügyintézési szakaszban a kimutatás adatainak 

elkészítése, döntés kiküldésével a kérelem illetékességből történő továbbítása, vagy előzmény 

esetén intézkedés a beszerzésről; 

3.2.2. Az eljárás lefolytatása, az eredmény határozatba foglalása, gondoskodás a 

kézbesítésről; 

3.2.3. Jogerő esetén – erre irányuló kérelem folytán – intézkedés a hatósági bizonyítvány 

kiállítása és kézbesítése iránt; 

3.2.4. Ha a kérelem teljesítésének akadálya van, ennek közlése az ügyféllel, egyéb esetben az 

eljárás lefolytatása; 

3.2.5. Az iratok kézbesítésének meghiúsulása esetén az ok, illetve a küldemény jellege 

(tájékoztató levél, egyéb levél, illetve döntés), valamint a kézbesítés módja szerint szükséges 

intézkedés; 

3.2.6. Igazolási kérelem, fellebbezés  saját hatáskörben történő felülvizsgálati elbírálása vagy 

felterjesztése a másodfokú döntésre jogosult szerv felé; 

3.2.7. Szükség esetén az elektronikus úton készült másodfokú döntések postázási feladatainak 

ellátása; 

3.2.8. Bírósági felülvizsgálati kérelem esetén a keresetlevél szkennelése, az EETÜR 

rendszerben szükséges egyéb intézkedéseket megtétele; 

3.2.9. Intézkedés a keresetlevél bírósághoz történő továbbítása iránt a Kormányhivatal Nyugdíj- 

és Családtámogatási Jogorvoslati Osztálya útján; 

3.2.10. A bírósági döntést követően – szükség esetén – intézkedés a végrehajtás iránt; 

3.2.11. Az arányos munkateher elosztás, illetve a már folyamatban lévő ügyek tekintetében 

(kifutó rendszerben) a 3.1. pont alatt részletezett nyugdíjmegállapítási feladatok ellátása.  

3.3. Ceglédi és váci telephely egyéb hatósági feladatai 

3.3.1. Ügyfélfogadás,  felvilágosítás adása, igénybejelentések, kérelmek felvétele, a postai és 

elektronikus úton érkezett igények iktatása; 

3.3.2. Nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele, írásba foglalása; 

3.3.3. Telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása; 
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3.3.4. Az igényelbírálás előkészítése (KELEN elektronikus dosszié nyitása fénymásolási, 

szkennelési feladatok ellátása); 

3.3.5. A lezárt nyugdíjügyekben az ügyfelek tájékoztatása; 

3.3.6. Az adatbázisban (NYUGDMEG-IKTAT, EETUR rendszerben) nem szereplő ügyfelek, 

szervezetek stb. beadványainak iktatása, megválaszolása. 

3.3.7. Ellátja a kivételes nyugellátás-emelés, - megállapítás és az egyszeri segélyekkel 

kapcsolatos méltányossági jogkör gyakorlásával összefüggő ügyfélszolgálati és előkészítő 

feladatokat. 

3.4. Ceglédi és váci telephely további funkcionális feladatai 

3.4.1. Ügykezelési feladatok ellátása; 

3.4.2. A nyugdíjügyekben elkészült döntések konszignálási és hitelesítési feladatainak 

elvégzése, kísérőjegyzékek elkészítése, döntések továbbítása a NYUFIG-hoz; 

3.4.3. A nyugdíjmegállapítási és adategyeztetési szakterület másodfokú eljárásaihoz 

kapcsolódóan a papír alapon készült másodfokú adategyeztetési döntések postázási feladatainak 

szükség esetén történő végrehajtása; 

3.4.4. Az ügyfélszolgálaton a nyilvántartási ügyekhez kapcsolódó nyilatkozatok, jegyzőkönyvek 

felvétele, írásba foglalása, kérelmek átvétele; 

3.4.5. Az elektronikus ügyintézés keretében az Osztályra érkező ügyek bontása, iktatása, 

feldolgozása; 

3.4.6. A működési hely elektronikus postacímére érkező e-mailek fogadása, iktatása, 

megválaszolása 

3.4.7. A postázás során felmerülő postaköltségek nyilvántartása. 

3.5. Ügyfélszolgálati és Tájékoztatási Osztály feladatai 

3.5.1. Nemzeti és nemzetközi nyugdíjügyekben:  

3.5.1.1. Ügyfélfogadás  felvilágosítás adása, igénybejelentések, kérelmek felvétele, a postai és 

elektronikus úton érkezett igények iktatása; 

3.5.1.2. Nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele, írásba foglalása; 

3.5.1.3. Telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása; 

3.5.1.4. Az igényelbírálás előkészítése (KELEN elektronikus dosszié nyitása fénymásolási, 

szkennelési feladatok ellátása); 

3.5.1.5. A lezárt nyugdíjügyekben személyesen megjelenő ügyfelek tájékoztatása; 

3.5.1.6. Az adatbázisban (NYUGDMEG-IKTAT, EETÜR rendszerben) nem szereplő ügyfelek, 

szervezetek stb. beadványainak iktatása, megválaszolása. 

3.5.2. Adategyeztetési ügyekben:  

3.5.2.1. Ügyfélfogadás; 

3.5.2.2. A benyújtott dokumentumok átvétele, elektronizálása; 

3.5.2.3. Felvilágosítás adás az ügy állásáról, a még szükséges eljárási intézkedésekről, 

teendőkről, jegyzőkönyv felvétel; 

3.5.2.4. Másolatot készítés dokumentumokról, döntésekről, hitelesítés (záradékolás), 

kiadmányozás; 

3.5.2.5. A telefonon jelentkező ügyfelek a call-centeren keresztüli hívásának fogadása; 

3.5.2.6. Tájékoztatás adása a még benyújtás előtti, illetve a hivatalbóli eljárás megindítása előtti 

fázisban álló ügyek tudnivalóiról; 

3.5.2.7. Tájékoztatást ad a már folyamatban levő ügyben szükséges teendőkről, az ügy állásáról; 

3.5.2.8. Felvilágosítást ad a hivatalbóli eljárás várható időpontjáról; 

3.5.2.9. Időpontfoglalása személyes ügyfélfogadáshoz; 

3.5.2.10. Nyugdíj kérelem esetén tájékoztatás a hivatali elérhetőségről. 

3.6. Központi Ügykezelési Osztály feladatai 

3.6.1. Központi ügykezelés elvégzése: 

3.6.1.1.  A Főosztályra beérkező iratok, levelek és egyéb postai küldemények átvétele, bontása 

és elosztása, illetve a kimenő küldemények továbbítása a központi postairányítón keresztül; 

3.6.1.2. A KÉR rendszeren keresztül beérkező elektronikus küldemények érkeztetése, kezelése; 

3.6.2. Nyugdíj megállapításhoz kapcsolódó feladatok: 
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3.6.2.1. Papír alapon beérkező küldemények érkeztetése, előzményezése, továbbítása a 

szakosztályok részére; 

3.6.2.2. Az elektronikus úton érkezett küldemények kezelése és továbbítása a szakosztályok 

részére; 

3.6.2.3. A lezárt ügyekben érkezett megkeresések továbbítása az irattárak részére feldolgozásra; 

3.6.2.4. A folyamatban lévő ügyekhez érkezett küldemények továbbítása az illetékes ügyintéző 

részére átadó könyvekben; 

3.6.2.5. Az elbírálás által készített küldemények átvétele, előkészítése belső illetve külső 

postázásra; 

3.6.2.6.  A Főosztály szakosztályai részére a nyugdíj szakterületen készült belső küldemények 

átadása; 

3.6.2.7. A postai küldemények borítékolási és lezárási feladatainak elvégzése, postai átadása; 

3.6.2.8. A nyugdíjügyekben elkészült döntések konszignálási és hitelesítési feladatainak 

elvégzése; 

3.6.2.9. A szakterület lezárt illetve határidőzött iratanyagainak irattári tárolása, kezelése; 

3.6.2.10. A lezárt és irattárazott ügyiratok további kezelése, igény szerinti kiosztása a 

szakterületek részére; 

3.6.2.11. Az ügyfélszolgálat részére a szükséges ügyiratok biztosítása; 

3.6.2.12. A szakterület iratanyagainak selejtezéséhez kapcsolódó irattári feladatok 

elvégzése; 

3.6.2.13. Az irattári rend fenntartása és a tárolás szakfeladatainak elvégzése; 

3.6.2.14. A visszaérkezett tértivevények kezelése; 

3.6.3. Adategyeztetési eljáráshoz kapcsolódó feladatok: 

3.6.3.1. A papír alapon beérkezett küldemények érkeztetése, válogatása, előkészítése 

szkennelésre, a szkennelési feladatok végrehajtása, a metaadatok rögzítése; 

3.6.3.2. A szakosztályok által készített, papír alapú küldemények postázási feladatainak 

elvégzése, szükség szerint szkennelése, tárolása; 

3.6.3.3. Az előzmény ügyekből az adategyeztetési eljáráshoz szükséges iratanyagok szkennelési 

feladatainak elvégzése; 

3.6.4. A nyugdíjmegállapítási és adategyeztetési szakterület másodfokú eljárásaihoz 

kapcsolódó feladatok: 

3.6.4.1. Az ügyek átadása másodfokú eljárásra; 

3.6.4.2. A konszignációs feladatokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése a Ket. előírása alapján; 

3.6.4.3. A papír alapon készült másodfokú adategyeztetési döntések postázási feladatainak 

végrehajtása. 

3.7. Fegyveres Nyugdíjmegállapítási és Koordinációs Osztály hatósági feladatai 

3.7.1. A Tny.-ben meghatározott nyugellátások (öregségi, hozzátartozói, baleseti hozzátartozói) 

iránti igények elbírálása, döntéshozatal a rendvédelmi feladatot ellátó szerv, a Magyar 

Honvédség és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tagjainak; 

3.7.2. A külön jogszabályban meghatározott ellátások (korhatár előtti ellátás, szolgálati 

járandóság) iránti igények elbírálása, döntéshozatal a rendvédelmi feladatot ellátó szerv, a 

Magyar Honvédség és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tagjainak; 

3.7.3. A jogszabályi előírások alapján a fegyveres szerv hivatásos állományú tagja, volt tagja 

részére rögzített nyugdíj megállapítása; 

3.7.4. Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükség 

esetén – hivatalból vagy kérelemre – a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás); 

3.7.5. A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok megválaszolása; 

3.7.6. A Tny. 96/B-96/E §-ban meghatározott egyeztetési eljárások folytatása, ha az ügyfél 

szolgálati jogviszonyban áll rendvédelmi feladatot ellátó szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy ha az ügyfél korábban szolgálati jogviszonyban állt 

valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal; 
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3.7.7. A jogalap nélkül felvett nyugellátás. illetve a Főosztály hatáskörébe utalt egyéb ellátás 

visszafizetése és megtérítése iránti igényt érvényesíti a Tny. 84-86. § alapján első fokú 

eljárásban, dönt az eljárás során szükséges kérdésekben és határozatot hoz; 

3.7.8. A főosztályi hatáskörbe utalt ellátást érintő a Tny. 87-88. § szerinti megtérítési igényt, 

érvényesíti első fokú eljárásban a foglalkoztatóval, illetve harmadik személlyel szemben, dönt az 

eljárás során szükséges kérdésekben és határozatot hoz; 

3.7.9. A Tny. 80. § alapján a késedelmi kamat megtérítése iránti igényt érvényesíti elsőfokú 

eljárásban, dönt az eljárás során szükséges kérdésekben és határozatot hoz; 

3.7.10. A Tny. 80. §, 84-89. § alapján kibocsátott, elsőfokú fizetésre kötelező határozatra 

előterjesztett méltányossági kérelmet kivizsgálja, az ügyet döntésre előkészíti, továbbá a Tny. 88-

89. § alapján meghozott határozatot az ONYF Nyugdíjfolyósító Igazgatósága felé továbbítja; 

3.7.11. Fellebbezés esetén az első fokú döntést saját hatáskörben felülvizsgálja, illetve az ügyet 

másodfokú döntésre felterjeszti; 

3.7.12. A biztosító intézetekkel megkötött átalány-megállapodás hatálya alá tartozó közlekedési 

balesetekről nyilvántartást vezet, a nyilvántartásba vételhez szükséges vizsgálatot lefolytatja; 

3.7.13. Végzi a külföldi telephelyű gépjármű üzemeltetésével bekövetkezett balesetből eredő kár 

rendezésével kapcsolatos, biztosító intézetekkel folytatott levelezést, adatszolgáltatást, 

kárszámlát készít, illetve 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; 

3.7.14. Ún. mögöttes felelősség érvényesítése; 

3.7.15. Ügyfelek részére felvilágosítás adása, jegyzőkönyv felvétele; 

3.7.16. Felülvizsgálati kérelem érkezése esetén az iratanyagot továbbítja észrevételével együtt a 

Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Főosztályának; 

3.7.17. Jogerős, ill. végrehajtható fizetésre kötelező határozatokban foglalt követelések 

nyilvántartása érdekében adatszolgáltatást teljesít a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelését végző 

ONYF pénzügyi-szakmai szakterület részére; 

3.7.18. A Tbj. 34. §-ának (1), (4), (5), (8), (13) bekezdése szerinti megállapodások és 

folyószámlák kezelése, a kapcsolódó feladatok ellátása, valamint adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítése az ONYF felé; 

3.7.19. Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében az ügyfelek fogadása, részükre általános és 

konkrét ügyekben felvilágosítás adása, szándéknyilatkozatok felvétele, megállapodások 

megkötése; 

3.7.20. A megállapodás lezárást követően a MEGÁLL-Lap feladása a KELEN rendszer felé; 

3.7.21. A nyugdíjigény elbírálási szakterületről érkezett megkeresésekhez a jogosítások 

elkészítése és megkötése; 

3.7.22. Az egyenlegközlő és változás értesítő levelek elkészítése, készpénz átutalási 

megbízások küldése a megállapodást kötők részére, az ügyfelekről érkezett beadványok 

megválaszolása; 

3.7.23. Az elmaradt nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások mulasztási bírsággal történő 

kikényszerítése; 

3.7.24. A bírságokra érkező fellebbezések jogorvoslati szakterületre történő felterjesztése. 

Fellebbezési ügyekben benyújtott bírósági kifogások jogi- és perképviseleti szakterületnek történő 

átadása; 

3.7.25. A bírságokra érkező méltányossági kérelmek előterjesztése és méltányossági 

határozatok kibocsátása; 

3.7.26. A kérelmekhez kapcsolódó hiánypótlások végzéssel történő előírása. Illeték és szociális, 

egészségügyi helyzetre, a kérelmező pénzügyi helyzetére vonatkozó okmányok bekérése; 

3.7.27. A határozatok jogerősítése, majd jogerőre emelkedésüket követően a pénzügyi 

szakterületre történő átadása; 

3.7.28. Bírságolást követően elmaradt adatszolgáltatások beszerzése végett az ellenőrzési 

szakterület megkeresése.  

3.8. Fegyveres Nyugdíjmegállapítási és Koordinációs Osztály  funkcionális feladatai  
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3.8.1. Elvégzi az Állami Futárszolgálat által küldött iratok, levelek és egyéb postai küldemények 

átvételét; 

3.8.2. A nemzetközi ügyekben telefonon, illetve postai vagy elektronikus levélben jelentkező 

ügyfelek magyar és idegen nyelvű felvilágosítása, tájékoztató levelek kiküldése; 

3.8.3. A nemzetközi szakterület idegen nyelvű iratainak fordítása, illetve az Intercontact Kft-nek 

küldendő, fordításra váró iratanyagok összegyűjtése; 

3.8.4. Igény szerint tolmácsolási feladatok ellátása. 

3.9. Nemzetközi Adategyeztetési Osztály feladatai 

3.9.1. A kétoldalú egyezmények és az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyfelek által 

benyújtott, illetve hivatalból indult adategyeztetési ügyek, hatósági bizonyítvány iránti igények 

elbírálása országos illetékességgel. 

3.9.2. Az illetékes külföldi nyugdíjbiztosítási szervek vonatkozásában az adatkérési és 

adatszolgáltatási feladatokat ellátása. 

3.9.3. A beérkezett igazolási kérelmek, fellebbezések értékelése, szükség esetén a  döntések 

saját hatáskörben módosítása, vagy az ügy másodfokon eljáró szerv részére továbbítása. 

3.9.4. Levelezés, adatbekérés, adatszolgáltatás, tájékoztatás kérése vagy nyújtása, intézkedés 

az idegen nyelvű okmányok fordíttatása, fordítása iránt a 3.12.1.1. pontban felsorolt ügyekben; 

3.9.5. Felterjesztést készítése a főosztályvezető részére a döntési kompetenciáját meghaladó 

jogkérdésekben; 

3.9.6. A 2012. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó transzfer ügyek elbírálása. 

3.10. Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1-3. feladatai 

3.10.1. A kétoldalú egyezmények és az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyfelek által 

előterjesztett öregségi nyugdíj, a 2016.12.31-én folyamatban lévő Tny. 22/A §-a szerinti 

nyugdíjnövelés, baleseti járadék, korhatár előtti ellátások, átmeneti bányászjáradék, 

táncművészeti életjáradék, továbbá (baleseti)hozzátartozói nyugdíjigényeinek elbírálása (akik 

esetében az elhunyt jogszerző halálakor saját jogú nyugellátásban nem részesült, illetve 

részesül) országos illetékességgel a 3.10.3. pont szerint; 

3.10.2. A magyar lakcímmel nem rendelkező ügyfelek által előterjesztett öregségi nyugdíj, a 

2016.12.31-én folyamatban lévő Tny. 22/A §-a szerinti nyugdíjnövelés, baleseti járadék, korhatár 

előtti ellátások, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, továbbá 

(baleseti)hozzátartozói nyugdíjigények elbírálása, (akik esetében az elhunyt jogszerző halálakor 

saját jogú nyugellátásban nem részesült, illetve részesült) országos illetékességgel; 

3.10.3. A 3.10.1. pontban felsorolt ügyekben az illetékes külföldi nyugdíjbiztosítási szervek 

vonatkozásában az adatkérési és adatszolgáltatási feladatok ellátása, vizsgáló intézményi 

státusz esetén az intézmények közötti koordinációs feladatok ellátása; 

3.10.4. A 10.1-2. pontban felsorolt ügyekben érkezett igazolási kérelmek, fellebbezések 

értékelése, szükség esetén a hozott döntések saját hatáskörben módosítása, vagy gondoskodás 

az ügy másodfokon eljáró szerv részére való továbbításáról; 

3.10.5. Levelezés, adatbekérés, adatszolgáltatás, tájékoztatás kérése vagy nyújtása, intézkedés 

elbírálása az idegen nyelvű okmányok fordíttatása, fordítása iránt a 3.10.1-2. pontban felsorolt 

ügyekben; 

3.10.6. Felterjesztés készítése a főosztályvezető részére a döntési kompetenciáját meghaladó 

jogkérdésekben; 

3.10.7. A 3.10.1. pontban foglalt ellátások vonatkozásában a nemzetközi jogintézmény által 

előírt, hivatalbóli felülvizsgálat, illetve átszámítás elvégzése; 

3.10.8. Belföldi jogsegélyeljárás keretében az egészségkárosodáson alapuló ellátások 

megállapításához szükséges, a külföldi illetékes intézményeknek küldendő, magyar szolgálati idő 

igazolását tartalmazó, formanyomtatvány kiállítása; 

3.10.9. Megtérítési eljárás kezdeményezése; 

3.10.10. A 3.10.1-2. pontban foglalt feladatkörében eljárva hozott ügyekben, a határozat 

kiadását követően felmerült, a 3.10.3-9. pontban felsorolt feladatok ellátása; 

3.10.11. A  főosztályvezető által előírt egyéb feladatok ellátása. 
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3.11. 11. Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1. kizárólagos feladata 

3.11.1. Közreműködés a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény szerinti járulék 

visszatérítési kérelmek ügyében, valamint ha a nemzetközi nyugdíjmegállapítási osztályok közötti 

munkamegosztás úgy kívánja azon ügyekben is, ha 

3.11.1.1. az utolsó ország vonatkozásában valamely szociális biztonsági, szociálpolitikai 

egyezmény alkalmazandó, vagy 

3.11.1.2. a jogszerző EU/EGT tagállamok közül Ausztriában, vagy Horvátországban 

dolgozott utoljára, vagy 

3.11.1.3. ha az igénylőnek magyarországi lakcíme nincs. 

3.12. Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 2-3. kizárólagos feladata 

3.12.1. 12.1. A 2012. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó transzfer ügyek elbírálása, valamint 

azon ügyeké, amelyek a fenti munkamegosztás szerint nem a Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási 

Osztály 1. feladatát képezik. 

4. Hatósági Főosztály 

4.1. A Kormányablak Osztály feladata 

4.1.1. Az azonnal intézhető ügyek körében ellátja: 

4.1.1.1. A lakcímkártya kiállításával és lakcímbejelentéssel (ide értve az értesítési címet, és a 

szállásadói nyilatkozatok kezelését is) kapcsolatos ügyeket; 

4.1.1.2. Az adatszolgáltatás korlátozásáról (a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, valamint a 

közúti közlekedési nyilvántartás tekintetében) szóló nyilatkozatok kezelését; 

4.1.1.3. Forgalmi engedély és törzskönyv cseréjére, pótlására irányuló kérelmeket; 

4.1.1.4. A járművek forgalomból történő kivonásának kérelmeit; 

4.1.1.5. Egyes, a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

4.1.1.6. Egyes, az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintésre irányuló kérelmeket; 

4.1.1.7. A nemzetközi vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmeket; 

4.1.1.8. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

4.1.1.9. Az EESZT önrendelkezéssel kapcsolatos ügyeket. 

4.1.2. Saját hatáskörben ellátja: 

4.1.2.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

4.1.2.2. A személyi igazolvány igényléssel kapcsolatos feladatokat; 

4.1.2.3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatokat (lakcímrendezés, külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartási kérelmei); 

4.1.2.4. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

4.1.2.5. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat (ide értve a vezetői engedély kiállításának kérelmét is). 

4.1.3. A fentieken kívül a továbbítás céljából előterjeszthető beadványok tekintetében ellátható 

feladatok tételes listáját, valamint azokat az ügyeket, amiben a kormányablak szakügyintézők 

tájékoztatást nyújtanak, a kormányablakokról szóló jogszabály mellékletei tartalmazzák. 

4.2. A Hatósági Osztály feladata 

4.2.1. Szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja: 

4.2.1.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, 18 év alatti tartósan beteg személy 

ápolását végző, fokozott ápolást, valamint kiemelt ápolást igénylő személy ápolása) 

megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával; 

4.2.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság megállapításával, megszüntetésével, 

időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával; 

4.2.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével; 
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4.2.1.4. Aktív korúak ellátásával; 

4.2.1.5. Az időskorúak járadékának, az ápolási díjnak, a közgyógyellátásnak és az aktív korúak 

ellátásának országos nyilvántartása vezetésével 

     összefüggő feladatokat. 

4.2.2. A hadigondozásról szóló törvénnyel kapcsolatosan ellátja a járási hivatalok hatáskörébe 

utalt feladatokat. 

4.2.3. Hatósági feladatok: 

4.2.3.1. Környezetvédelmi hatáskörében levegő-tisztaság védelmi hatósági eljárások lefolytatása, 

nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen; 

4.2.3.2. Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 

4.2.3.3. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az 

állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, állatpanziók, állatmenhelyek 

létesítésének engedélyezése; 

4.2.3.4. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti nyilvántartási hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű 

társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 

4.2.3.5. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

4.2.3.6. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

4.2.3.7. Ingatlanok víz- és csatornabekötéssel kapcsolatos hatósági feladatainak ellátása; 

4.2.3.8. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 

szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó által 

vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

4.2.3.9. Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat. 

4.2.3.10. Általános szabálysértési hatóságként ellátja a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben 

meghatározott feladatokat. 

4.2.3.11. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 

4.2.3.11.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

4.2.3.11.2. A szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat. Ezeken belül:  

4.2.3.11.2.1. Érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 

4.2.3.11.2.2. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben (szülői megkeresés alapján);  

4.2.3.11.2.3. Részvételi kötelezettség, illetve lehetőség a felnőttoktatás osztályozó vizsgáin. 

4.2.4. Fogyasztóvédelmi ügyekben ellátja a vonatkozó jogszabályok által előírt a hatáskörébe 

utalt elsőfokú általános hatósági feladatokat: 

4.2.4.1. Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok; 

4.2.4.2. Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások; 

4.2.4.3. Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek; 

4.2.4.4. Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy 

a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel; 

4.2.4.5. Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése; 

4.2.4.6. Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére 

szexuális termék értékesítése; 

4.2.4.7. Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére 

vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése; 

4.2.4.8. Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás 

lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget; 
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4.2.4.9. PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató; 

4.2.4.10. Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői 

kezdeményezésre; 

4.2.4.11. Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve; 

4.2.4.12. Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely 

nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal 

hatáskörébe. 

4.3. A Gyámügyi Osztály feladata 

4.3.1. A gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló Kormányrendelet alapján eljár a 

járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: 

4.3.1.1. A gyermekek védelme érdekében: 

4.3.1.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 

hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy - 

ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai 

betegek otthonában; 

4.3.1.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, szünetelését, megszűnését; 

4.3.1.1.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú 

elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

4.3.1.1.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (gyermekvédelmi gyámot) 

rendel; 

4.3.1.1.5. Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

4.3.1.1.6. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának 

alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt 

esetben elrendeli a támogatott közvetítői eljárás igénybevételét; 

4.3.1.1.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

4.3.1.1.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről; 

4.3.1.1.9. Dönt a gondozási díj - fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve 

megszüntetéséről; 

4.3.1.1.10. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

4.3.1.1.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, speciális szükségletű 

gyermek nevelési felügyeletéről; 

4.3.1.1.12. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

4.3.1.1.13. Dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről; 

4.3.1.1.14. Dönt a megelőző pártfogás elrendeléséről és annak megszüntetéséről; 

4.3.1.1.15. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, 

felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

4.3.1.1.16. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

4.3.1.1.17. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 

4.3.1.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban dönt az otthonteremtési 

támogatás megállapításáról, a gyermektartásdíj megelőlegezéséről; 

4.3.1.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozatot vesz fel, megállapítja a gyermek családi és utónevét, hozzájárul - cselekvőképtelen 

jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg 

eseti gondnokot rendel, megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt 

szülők vagy a képzelt apa adatait; 

4.3.1.4. Az örökbefogadással kapcsolatban dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók 

alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba 

való felvételét, felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke 

ismeretlen személy általi örökbefogadásához; 
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4.3.1.5. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, a 

gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, a szülői felügyelet megszüntetése vagy 

visszaállítása, a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és 

felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás 

megszüntetése, a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása 

iránt. Peres ügyekben képviseli a Gyámhivatalt a Bíróságon; 

4.3.1.6. Feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, a gyermek 

sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt; 

4.3.1.7. A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban. 

4.3.1.7.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról; 

4.3.1.7.2. Intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott 

kapcsolattartás végrehajtásáról; 

4.3.1.7.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

4.3.1.7.4. Dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői 

felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre; 

4.3.1.7.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

4.3.1.7.6. Jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot; 

4.3.1.7.7. Engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban 

kiadott engedélyt; 

4.3.1.7.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

4.3.1.7.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában a külföldön lakó vagy 

tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, Magyarország vonatkozásában 

kijelölt Központi Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj 

megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére 

vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek 

ügyében; 

4.3.1.7.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési 

tevékenység keretében történő foglalkoztatását; 

4.3.1.7.11. Megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének 

behajtása iránt. 

4.3.1.8. A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a gyermek részére  

4.3.1.8.1. Gyámot, családbafogadó gyámot, gyámot rendel, 

4.3.1.8.1.1. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, irányítja és 

felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a 

gyámot, a gondnokot; 

4.3.1.8.1.2. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, 

eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és 

méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 

4.3.1.9. Vagyonkezeléssel kapcsolatban 

4.3.1.9.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos 

betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz 

felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, 

letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről; 

4.3.1.9.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó 

jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

4.3.1.9.3. Rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek 

vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, 

4.3.1.9.4. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a 

végszámadást; 

4.3.1.9.5. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és 

vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben; 
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4.3.1.9.6. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

4.3.1.10. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvényben foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört. 

4.3.2. Áldozatvédelmi és jogi segítségnyújtási feladatkörében ellátja: 

4.3.2.1. Az ügyfelek társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítését a bűncselekmények 

áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény alapján; 

4.3.2.2. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők számára szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi 

képviseletet biztosít jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása során a jogi segítségnyújtásról 

szóló törvény alapján. 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladata 

4.4.1. Az osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

4.4.1.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj 

előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 

megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 

megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 

4.4.1.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat elvégzi; 

4.4.1.3. Ellátja a Hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; 

4.4.1.4. A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával a 

munkáltatóval kapcsolatos együttműködés tapasztalatairól, a rendelkezésére álló munkaerő-piaci 

információkról tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt; 

4.4.1.5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 

fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró állami 

foglalkoztatási szerv részére; 

4.4.1.6. A benyújtott méltányossági kérelmeket elbírálásra alkalmas módon felterjeszti a 

méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából; 

4.4.1.7. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

4.4.1.8. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben, valamint a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtására kiadott Kormányrendeletben 

meghatározott feladatokat; 

4.4.1.9. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos 

feladatokat; 

4.4.1.10. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

4.4.1.11. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (a 

továbbiakban: MEV) működtetésében; 

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

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

4.4.1.13. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat; 

4.4.1.14. Ellátja a felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 

közzétételével kapcsolatos feladatokat; 

4.4.1.15. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben 

meghatározott feladatokat. 

4.4.2. Az osztály szolgáltatási feladatai 
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4.4.2.1. Munkaközvetítést végez; 

4.4.2.2. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó munkaerő-piaci 

szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 

4.4.2.3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 

4.4.2.4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart 

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

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

okokat; 

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

fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására; 

4.4.2.6. Információt nyújt, tanácsadást végez; 

4.4.2.7. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

4.4.2.8. Kapcsolatot tart az illetékességi területén működő és a főváros gazdasági életében részt 

vevő munkaadókkal, a kerületi önkormányzatokkal, a kerületben és a fővárosban működő más 

szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 

javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és 

értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket végez; 

4.4.2.9. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

4.4.2.10. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

4.4.3. Az osztály európai uniós és nemzetközi feladatai 

4.4.3.1. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat; 

4.4.3.2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 

munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 

egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

4.4.3.3. A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat); 

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

az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő 

támogatás(ok) nyújtásáról.  

4.4.4. Az osztály a hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló 

feladatai 

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

4.4.4.2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 

országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 

ország területére;  

4.4.4.3. Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vont ügyfél 

foglalkoztatását vállaló – a Hivatal illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel 

rendelkező – munkáltatók részére; 

4.4.4.4. Ellátja az ügyfelek iratanyagainak illetékesség változás miatt szükséges áttételével 

kapcsolatos feladatokat. 

4.4.5. Az osztály koordinációs feladatai 

4.4.5.1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat;  
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4.4.5.2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci feladatokat ellátó osztályaival, ennek 

keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 

értékeléseket készít; 

4.4.5.3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi; 

4.4.5.4. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel, non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

4.4.5.5. Segíti a Foglalkoztatási Programok Megvalósítási Osztályának program-tervező 

munkáját, összegyűjti az osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat;  

4.4.5.6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket; 

4.4.5.7. Kapcsolatot tart és együttműködik a projektek megvalósításban résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel; 

4.4.5.8. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken; 

4.4.5.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az 

aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. 

Együttműködik és tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó kerületi hivatalokat a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, 

szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés); 

4.4.5.10. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 

4.4.6. Az osztály közfoglalkoztatási feladatai 

4.4.6.1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

4.4.6.2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 

4.4.6.3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos jogszabály által a Hivatal 

hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat; 

4.4.6.4. Szervezi a közfoglalkoztatást; 

4.4.6.5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 

4.4.6.6.  A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázison keresztül adatszolgáltatást végez; 

4.4.6.7. Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályt a 

közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 

rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról; 

4.4.6.8. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéshez szükséges koordinációs és 

kommunikációs feladatai keretében illetékességi területén együttműködik a kerületi hivatal 

„közfoglalkoztatási referensével”, melynek keretében szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt.  

4.4.7. Az osztály egyéb feladatai 

4.4.7.1. Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait, kiállítja az OEP kiskönyvet, 

igazolja az álláskeresési ellátás és a keresetpótló juttatás folyósításának idejét; 

4.4.7.2. A foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a 

nyilvántartásba vett adatokból adatokat szolgáltat: 

4.4.7.2.1. a nyugdíj-és és egészbiztosítási szerveinek az ellátás megállapítás, folyósítása, 

ellenőrzés céljából (NYUFIG, NEAK); 

4.4.7.2.2. a szociális igazgatás szerveinek az aktív korúak ellátása megállapítási és 

folyósítási feltételei fennállásának megállapítása céljából; 

4.4.7.2.3. a központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és 

tartózkodásához kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából; 

4.4.7.2.4. az adóigazgatás szerveinek az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a 

munkaerő-piaci járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából (NAV). 

4.4.7.3. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

4.4.7.4. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

III. Fejezet 
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A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

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). 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Hivatal által vezetett – a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt és a 

munkavégzéshez célszerűen használatos nyilvántartások jegyzéke: 

1.1. Nyilvántartást vezet a hatáskörébe és illetékességébe tartozó hadigondozásba vett 

személyekről. (A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26.§ (3) bekezdés); 

1.2. A helyi védelmi bizottság elnöke megállapítja a helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra 

kötelezettek körét, nyilvántartást vezet, melyben elősegíti az igénybevételi jog gyakorlását, 

koordinálja az igénybevétel helyi szintű végrehajtását. (2011. évi CXIII. tv. 14.§ (5a) b); 

1.3. A járási hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság 

megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. 

( A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A.§  (1) 

bekezdés); 

1.4.  A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások 

finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. (A szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C.§ (1) bekezdés); 

1.5. Nyilvántartást vezet a gyermekvédelmi ellátásokról: a gyermekvédelmi törvény szerinti 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, gyermektartásdíj megelőlegezéséről és 

otthonteremtési támogatásról (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 18/B.§); 

1.6. Az üzletszerű társasház-kezelői, valamint ingatlankezelői tevékenységet folytató 

szolgáltatást nyújtókról nyilvántartást vezet (A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az 

ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenység 

üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 

szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 4.§); 

1.7. Állatpanzió és állatmenhely létesítését az állatvédelmi hatóság engedélyezi. Az állatvédelmi 

hatóság az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. (1998. évi 

XXVIII. törvény); 

1.8. Szabálysértési nyilvántartások: a lefoglalt dolgokról nyilvántartás vezetése ((a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési eljárási rendszerekről szóló 

2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó 

rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet), vezeti a feladatkörét érintő 

szabálysértési nyilvántartásokat (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési eljárási rendszerekről szóló 2012. évi II. törvény); 
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1.9. Kormányablak osztály végrehajtási bírságok nyilvántartása; 

1.10. Kormányablak osztály adatszolgáltatási nyilvántartás; 

1.11. Temetkezési szolgáltatásról vezetett nyilvántartás (a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet); 

1.12. Munkavégzéshez szükséges nyilvántartások: jelenléti ív, szabadság nyilvántartás, 

távolmaradás jelentése, éves bérlet nyilvántartás, havi munkába járással és hazautazással 

kapcsolatos jegy- és bérlet elszámolás, távozási napló 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. A napi munkaidőről és az általános munkarendről az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, valamint a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezik.  

1.1. Családtámogatási Főosztály 

1.1.1. A Főosztály szervezeti egységeinél a munkaidő az alábbiak szerint alakul: 

Családtámogatási Osztály 1.-3.  

Hétfő - Csütörtök:  8.00 – 16.30  

Péntek:   8.00 – 14.00 

 

Családtámogatási Osztály 4.  

Hétfő:    7.30 – 16.00 

Kedd:    7.30 - 16.00  

Szerda:   7.30 – 18.00  

Csütörtök:   7.30 – 14.00  

Péntek:   7.30 – 13.30 

 

Családtámogatási Osztály 5.  

Hétfő:    8.00 – 16.30 

Kedd:    8.00 – 16.30 

Szerda:   8.00 – 16.30  

Csütörtök:   8.00 – 16.30  

Péntek:   8.00 – 14.00 

1.1.2. A Főosztály szervezeti egységeinél az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul: 

Családtámogatási Osztály 5.  

Hétfő:   8.00 – 15.30  

Kedd:    8.00 – 15.30 

Szerda:   8.00 – 17.30  

Csütörtök:   8.00 – 12.00  

Péntek:   8.00 – 12.00. 

1.2. Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály  

1.2.1. A Főosztály szervezeti egységeinél a munkaidő az alábbiak szerint alakul: 

Hétfő:    7.30 – 16.00 

Kedd:    7.30 – 16.00 

Szerda:   7.30 – 16.00  

Csütörtök:   7.30 – 16.00 

Péntek:   7.30 – 13.30 

1.2.1.1. A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11.30 órától – 13.00 óráig terjedő 

időtartamban – napi 30 perc munkaközi szünetet (ebédidő) kell biztosítani. 

1.2.1.2. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével lehet. 

1.2.1.3. A főosztályvezető engedélyével rendelkező szakterületi dolgozók a hivatalos 

munkarendtől eltérően a heti munkaidőt munkanapokon 6:00 órától 18:00 óráig tartó 

munkaidőkereten belül rugalmas munkarend szerint dolgozhatják le. 
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1.2.1.4. A munkaidőkereten belül hétfőtől csütörtökig a 9:00 órától 15:00 óráig, valamint a pénteki 

napon 9:00 órától 12:30 óráig tartó „törzsidő” alatt a munkahelyen történő munkavégzés minden 

dolgozó számára kötelező. A napi munkaidőkeret törzsidőn kívüli része „peremidő”, hétfőtől 

csütörtökig 6:00 órától 9:00 óráig és 15:00 órától 18:00 óráig, pénteken 6:00 órától 9:00 óráig es 

12:30-tól 18:00 óráig tart. A dolgozó közvetlen vezetője köteles a törzsidőn kívüli munkavégzést 

is figyelemmel kísérni, illetőleg – akár egyidejűleg, akár utólag – ellenőriznie kell a dolgozó 

munkateljesítményét is. A 18:00 óra utáni munkavégzésre – ha annak feltételei adottak – csak 

kivételesen és rendkívül indokolt esetben a közvetlen vezető engedélyével kerülhet sor. 

1.2.2. A Főosztály szervezeti egységeinél az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul: 

Budapesten és Cegléden  

Hétfő:   8.00 – 18.00 

Kedd:   8.00 – 15.00  

Szerda:   8.00 – 15.00  

Csütörtök:   8.00 – 15.00 

Péntek:  8.00 – 13.00 

 

Vácott:  

Hétfő:  8.00 – 18.00 

Kedd:   8.00 – 12.00  

Szerda:   8.00 – 16.00 

Csütörtök:  8.00 – 12.00 

Péntek:   8.00 – 12.00 

1.3. Hatósági Főosztály 

1.3.1. A Főosztály szervezeti egységeinél a munkaidő az alábbiak szerint alakul: 

1.3.1.1. Kormányablak Osztály:  

Hétfő:   7.00 – 17.30 

Kedd:   8.00 – 18.30 

Szerda:   8.00 – 20.30 

Csütörtök:   8.00 – 18.30 

Péntek:   8.00 – 15.30 

1.3.1.2. Hatósági Osztály:  

Hétfő:   8.00 – 18.00 

Kedd:   8.00 – 16.00 

Szerda:   8.00 – 16.30 

Csütörtök:   8.00 – 16.00 

Péntek:   8.00 – 13.30 

1.3.1.3. Gyámügyi Osztály:  

Hétfő:   8.00 – 18.00 

Kedd:   8.00 – 16.00 

Szerda:   8.00 – 16.30 

Csütörtök:   8.00 – 16.00 

Péntek:   8.00 – 13.30 

1.3.1.4. Foglalkoztatási Osztály:  

Hétfő - Csütörtök:  7.30 – 16.00 

Péntek:   7.30 – 13.30. 

1.3.2. A Hivatal szervezeti egységeinél az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul: 

1.3.2.1. Kormányablak Osztály:  

Hétfő:   7.00 – 17.00  

Kedd:   8.00 – 18.00 

Szerda:   8.00 –20.00 

Csütörtök:   8.00 – 18.00 

Péntek:   8.00 – 15.00. 

1.3.2.2. Hatósági Osztály:  
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Hétfő:  13.30 – 18.00 

Szerda:   8.15 – 12.00 

Péntek:   8.15 – 12.00 

1.3.2.3. Gyámügyi Osztály:  

Hétfő:  13.30 – 18.00 

Szerda:  8.15 – 12.00 

Péntek:  8.15 – 12.00 

1.3.2.4. Foglalkoztatási Osztály:  

Hétfő - Szerda: 8.30 – 15.00 

Péntek:  8.30 – 13.00 

1.3.3. Azokon a napokon, amelyeken a munkaidő a 6 órát meghaladja, a munkavégzés 

megszakításával napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

1.3.4. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével szabad. A 

munkaidőben történő eltávozásról, annak időtartamáról, indokáról szervezeti egységenként 

naprakész nyilvántartást (jelenléti ív) kell vezetni. 

1.3.5. A munkahelyéről önhibáján kívül távolmaradó munkatárs akadályoztatásának okáról 

köteles a közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni. 

1.3.6. Az évi rendes szabadságot a Hivatal működésének figyelembevételével, az igazgatási 

szünetre és az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. 

1.3.7. A jelenléti ív kezelésének szabályai: 

1.3.7.1. A munkahelyen való tartózkodás, illetve a munkából való távollét nyilvántartására 

osztályonként jelenléti ívet kell vezetni. A munkatárs naponta, munkába érkezésekor és 

távozásakor, az időpont megjelölésével aláírja a jelenléti ívet; 

1.3.7.2. A vezető a jelenléti ív alapján az elvégzett túlmunkáról, az annak megfelelő mértékű 

szabadidő kiadásáról (csúsztatás) napi nyilvántartást vezet, és hónap végén összesítést készít;  

1.3.7.3. A jelenléti ív kezelésének részletes szabályait a Kormányhivatal mindenkor hatályos 

közszolgálati szabályzata tartalmazza. 
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Budapest, 201 7. februer 28. 

Budapest F6v6ros Kdm&nylrivataia 

IX. Kerwleti Hivatala 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) IX. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 

Levelezési címe: 1476 Budapest, Pf.: 401. 

Telefon: +36-1-795-7792 

Fax: +36-1-237-4811 

E-mail: Princzkel-Ordogh.Brigitta@09kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

1092 Budapest, Ráday utca 42-44. 

1096 Budapest, Haller utca 6. 

1097 Budapest, Koppány utca 2-4. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros IX. 

kerületére, a fővárosi hajléktalan személyek aktív korúak ellátása megállapításával és 

kifizetésével kapcsolatos ügyekben a főváros egész területére, a hajléktalan személyek 

időskorúak járadéka ellátásának utalási ügyeiben a főváros egész területére 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 szervezete, létszámadatok 

 

      
A Hivatal összesen: 88 fő 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kormányablak Osztály feladata 

1.1.  Az okmányirodai feladatok körében ellátja: 

1.1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.1.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott személyiadat- és lakcím-

nyilvántartási, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal 

összefüggő feladatokat; 

1.1.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

1.1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

1.1.5. A személyazonosító igazolvány igényléssel és kiadással kapcsolatos feladatokat; 

1.1.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

1.1.7. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

1.1.8. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

1.1.9. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

1.1.10. A jogszabály által telepített egyéb feladatokat. 

1.2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.31.) Korm. rendelet alapján ellátja az alábbi főbb 

kormányablak feladatokat: 

1.2.1. A jelen Ügyrend 1. 1. pontjában meghatározott és azonnal intézhető ügyeket; 

1.2.2. Saját hatáskörben intézhető ügyeket; 

1.2.3. Továbbítás céljából előterjeszthető beadványok kezelését; 

1.2.4. Kizárólag tájékoztatást nyújt meghatározott ügyekben; 

1.2.5. Kiegészítő szolgáltatásokat nyújt; 

1.2.6. Hivatalból intézhető ügyeket lát el. 

2. A Hatósági Osztály 1. feladata 
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Gyakorolja azokat az általános államigazgatási hatásköröket, továbbá egyes ágazati hatósági 

jogköröket, amelyek nem tartoznak a Kormányablak Osztály és a Gyámügyi Osztály feladat- és 

hatáskörébe, így különösen: 

2.1. Szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja: 

2.1.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos, illetőleg kiemelt ápolást 

igénylő személy ápolása) megállapításával, megszüntetésével; 

2.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével; 

2.1.3. Aktív korúak ellátására való jogosultság (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) megállapításával, megszüntetésével, 

szüneteltetésével; 

2.1.4. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és 

elutasításával; 

2.1.5. Hadigondozottak ellátásával; 

2.1.6. az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, és a közgyógyellátásra 

jogosultakról nyilvántartás vezetésével, összefüggő feladatokat; 

2.2.  Hatósági feladatellátás: 

2.2.1. Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély 

kiadása nem természetvédelmi területen; 

2.2.2. Levegőtisztaság védelmi feladatok ellátása; 

2.2.3. Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 

2.2.4. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az 

állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

2.2.5. Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás engedélyezése; 

2.2.6. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, 

és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

2.2.7. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

2.2.8. A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása; 

2.2.9. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

2.2.10. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 

szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó által 

vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

2.2.11. Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat; 

2.3.  Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben (Szabs. törvény) 

meghatározott feladatokat; 

2.4. Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 

2.4.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását; 

2.4.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat; 

2.4.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában; 

2.4.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 
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2.4.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat; 

2.4.6. 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. 

2.5.  Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 

2.5.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

2.5.1.1. Elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, illetve a szakértői vélemény alapján 

a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő beíratást; 

2.5.1.2. Érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat; 

2.5.1.3. Felnőttoktatással kapcsolatban: Amennyiben a tanuló az iskola két vagy több 

évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb 

idő alatt teljesíti, a járási hivatal megbízottja megfigyelőként részt vesz, egyéb esetben részt 

vehet az osztályozó vizsgán; 

2.5.1.4. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben. 

2.6. Fogyasztóvédelmi feladatokkal összefüggésben: 

2.6.1. Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatai; 

2.6.2. Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások; 

2.6.3. Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek; 

2.6.4. Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy 

a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel; 

2.6.5. Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése; 

2.6.6. Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére 

szexuális termék értékesítése; 

2.6.7. Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére 

vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése; 

2.6.8. Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás 

lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget; 

2.6.9. PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató; 

2.6.10. Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre; 

2.6.11. Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve; 

2.6.12. Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem 

tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe. 

2.7. Az osztály egyéb feladatai 

2.7.1. A kerületi hivatal vezetője munkájának támogatása 

2.7.1.1. A Hivatal egészét/törzshivatalát érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, az 

emlékeztető elkészítése; 

2.7.1.2. Háttér anyagok összeállítása a kerületi hivatal vezetőjének; 

2.7.1.3. A Hivatal szervezeti egységeit érintő hatásköri lista vezetése; 

2.7.1.4. Felső vezetői/szakmai irányítói felkérés alapján jogszabálytervezetek véleményezése; 

2.7.1.5. A kerületi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása. 

2.8. A humánpolitikai munkában és kormányhivatali képzési feladatok ellátásában való 

közreműködés; 

2.9. Üzemeltetési feladatok ellátása 

2.9.1. Az eszközmozgatási bizonylatok kezelése; 

2.9.2. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése; 

2.9.3. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 
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2.9.4. A Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés: 

(felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás). 

3. A Hatósági Osztály 2. feladata 

3.1. A szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja: 

3.1.1. a fővárosi hajléktalan személyek aktív korúak ellátására való jogosultság (foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) 

megállapításával, megszüntetésével, szüneteltetésével, folyósításával kapcsolatos ügyeket; 

3.1.2. a IX. kerületi hajléktalan személyek időskorúak járadékának megállapításával, 

megszüntetésével, szüneteltetésével, valamint folyósításával;  

3.1.3. a fővárosi hajléktalan személyek időskorúak járadékának folyósításával; 

3.1.4. az aktív korúak járadékában részesülő fővárosi hajléktalanokról és az időkorúak 

járadékában részesülő IX. kerületi személyekről szóló nyilvántartás vezetésével; 

3.1.5. az ellátásban részesülők egészségbiztosítási jogosultságának lejelentésével, a PTR és 

FOKA adatbázisok naprakész vezetésével 

összefüggő feladatokat. 

4. A Foglalkoztatási Osztály feladata 

4.1. Az osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

4.1.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj 

előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 

megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 

megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 

4.1.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat elvégzi; 

4.1.3. Ellátja a kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; 

4.1.4. A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával a 

munkáltatóval kapcsolatos együttműködés tapasztalatairól, a rendelkezésére álló munkaerő-piaci 

információkról tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt; 

4.1.5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 

fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró állami 

foglalkoztatási szerv részére; 

4.1.6. A benyújtott méltányossági kérelmeket elbírálásra alkalmas módon felterjeszti a 

méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából; 

4.1.7. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

4.1.8. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ- számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ- számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ- számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

4.1.9. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos 

feladatokat; 

4.1.10. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

4.1.11. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (a 

továbbiakban: MEV) működtetésében; 
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4.1.12. Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a 

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

4.1.13. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat; 

4.1.14. Ellátja a felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével 

kapcsolatos feladatokat; 

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

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat; 

4.2. Az osztály szolgáltatási feladatai 

4.2.1. Munkaközvetítést végez; 

4.2.2. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó munkaerő-piaci 

szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 

4.2.3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 

4.2.4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart 

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

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

okokat; 

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

fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására; 

4.2.6. Információt nyújt, tanácsadást végez; 

4.2.7. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

4.2.8. Kapcsolatot tart az illetékességi területén működő és a főváros gazdasági életében részt 

vevő munkaadókkal, a kerületi önkormányzatokkal, a kerületben és a fővárosban működő más 

szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 

javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és 

értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket végez; 

4.2.9. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

4.2.10. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében; 

4.3. Az osztály európai uniós és nemzetközi feladatai: 

4.3.1. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat; 

4.3.2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 

munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 

egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

4.3.3. A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat); 

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

az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő 

támogatás(ok) nyújtásáról; 

4.4. Az osztály a hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai: 

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

4.4.2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 

országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 

ország területére; 
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4.4.3. Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vont ügyfél 

foglalkoztatását vállaló – a kerületi hivatal illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel 

rendelkező – munkáltatók részére; 

4.4.4. Ellátja az ügyfelek iratanyagainak illetékesség változás miatt szükséges áttételével 

kapcsolatos feladatokat;. 

4.5. Az osztály koordinációs feladatai: 

4.5.1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat;  

4.5.2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci feladatokat ellátó osztályaival, ennek 

keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 

értékeléseket készít; 

4.5.3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi; 

4.5.4. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel, non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

4.5.5. Segíti a Foglalkoztatási Programok Megvalósítási Osztályának program-tervező 

munkáját, összegyűjti az osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat;  

4.5.6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket; 

4.5.7. Kapcsolatot tart és együttműködik a projektek megvalósításban résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel; 

4.5.8. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken; 

4.5.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az 

aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. 

Együttműködik és tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó kerületi hivatalokat a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, 

szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés); 

4.5.10. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében; 

4.6.  Az osztály közfoglalkoztatási feladatai: 

4.6.1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

4.6.2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 

4.6.3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos jogszabály által a kerületi 

hivatal hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat; 

4.6.4. Szervezi a közfoglalkoztatást; 

4.6.5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 

4.6.6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázison keresztül adatszolgáltatást végez; 

4.6.7. Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályt a 

közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 

rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról; 

4.6.8. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéshez szükséges koordinációs és 

kommunikációs feladatai keretében illetékességi területén együttműködik a kerületi hivatal 

„közfoglalkoztatási referensével”, melynek keretében szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt; 

4.7.  Az osztály egyéb feladatai: 

4.7.1. Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait, kiállítja az OEP kiskönyvet, 

igazolja az álláskeresési ellátás és a keresetpótló juttatás folyósításának idejét; 

4.7.2. Az 1991. évi IV. törvény (Flt.) 57/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

nyilvántartásba vett adatokból adatokat szolgáltat 

4.7.2.1. A nyugdíj-és és egészbiztosítási szerveinek az ellátás megállapítás, folyósítása, 

ellenőrzés céljából; 

4.7.2.2. A szociális igazgatás szerveinek az aktív korúak ellátása megállapítási és folyósítási 

feltételei fennállásának megállapítása céljából; 
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4.7.2.3. A központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és 

tartózkodásához kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából; 

4.7.2.4. Az adóigazgatás szerveinek az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaerő-piaci 

járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából (NAV); 

4.7.3. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

4.7.4. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

5. Foglalkoztatási és Ellátási Osztály 

5.1. Az osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

5.1.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj 

előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 

megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 

megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 

5.1.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat elvégzi; 

5.1.3. Ellátja a kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; 

5.1.4. A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával a 

munkáltatóval kapcsolatos együttműködés tapasztalatairól, a rendelkezésére álló munkaerő-piaci 

információkról tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt; 

5.1.5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 

fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró állami 

foglalkoztatási szerv részére; 

5.1.6. A benyújtott méltányossági kérelmeket elbírálásra alkalmas módon felterjeszti a 

méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából; 

5.1.7. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

5.1.8. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ- számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ- számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ- számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

5.1.9. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos 

feladatokat; 

5.1.10. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

5.1.11. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (a 

továbbiakban: MEV) működtetésében; 

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

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

5.1.13. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat; 

5.1.14. Ellátja a felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével 

kapcsolatos feladatokat; 

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

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

5.2.  Az osztály szolgáltatási feladatai 

5.2.1. Munkaközvetítést végez. 
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5.2.2. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó munkaerő-piaci 

szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 

5.2.3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 

5.2.4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart 

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

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

okokat; 

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

fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására; 

5.2.6. Információt nyújt, tanácsadást végez; 

5.2.7. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

5.2.8. Kapcsolatot tart az illetékességi területén működő és a főváros gazdasági életében részt 

vevő munkaadókkal, a kerületi önkormányzatokkal, a kerületben és a fővárosban működő más 

szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 

javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és 

értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket végez; 

5.2.9. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

5.2.10. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

5.3.  Az osztály európai uniós és nemzetközi feladatai 

5.3.1. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat; 

5.3.2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 

munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 

egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

5.3.3. A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat); 

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

az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő 

támogatás(ok) nyújtásáról. 

5.4.  Az osztály a hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai 

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

5.4.2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 

országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 

ország területére; 

5.4.3. Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vont ügyfél 

foglalkoztatását vállaló – a kerületi hivatal illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel 

rendelkező – munkáltatók részére; 

5.4.4. Ellátja az ügyfelek iratanyagainak illetékesség változás miatt szükséges áttételével 

kapcsolatos feladatokat; 

5.5.  Az osztály koordinációs feladatai 

5.5.1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 
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5.5.2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci feladatokat ellátó osztályaival, ennek 

keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 

értékeléseket készít; 

5.5.3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi; 

5.5.4. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel, non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

5.5.5. Segíti a Foglalkoztatási Programok Megvalósítási Osztályának program-tervező 

munkáját, összegyűjti az osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat; 

5.5.6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket; 

5.5.7. Kapcsolatot tart és együttműködik a projektek megvalósításban résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel; 

5.5.8. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken; 

5.5.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az 

aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. 

Együttműködik és tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó kerületi hivatalokat a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, 

szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés); 

5.5.10. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében; 

5.6.  Az osztály közfoglalkoztatási feladatai 

5.6.1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

5.6.2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 

5.6.3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos jogszabály által a kerületi 

hivatal hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat; 

5.6.4. Szervezi a közfoglalkoztatást; 

5.6.5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 

5.6.6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázison keresztül adatszolgáltatást végez; 

5.6.7. Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályt a 

közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 

rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról; 

5.6.8. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéshez szükséges koordinációs és 

kommunikációs feladatai keretében illetékességi területén együttműködik a kerületi hivatal 

„közfoglalkoztatási referensével”, melynek keretében szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt. 

5.7.  Az osztály egyéb feladatai: 

5.7.1. Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait, kiállítja az OEP kiskönyvet, 

igazolja az álláskeresési ellátás és a keresetpótló juttatás folyósításának idejét; 

5.7.2. Az Flt. 57/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyilvántartásba vett 

adatokból adatokat szolgáltat: 

5.7.2.1. A nyugdíj-és és egészbiztosítási szerveinek az ellátás megállapítás, folyósítása, 

ellenőrzés céljából; 

5.7.2.2. A szociális igazgatás szerveinek az aktív korúak ellátása megállapítási és folyósítási 

feltételei fennállásának megállapítása céljából; 

5.7.2.3. A központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és 

tartózkodásához kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából; 

5.7.2.4. Az adóigazgatás szerveinek az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaerő-piaci 

járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából (NAV). 

5.7.3. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

5.7.4. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

6. Gyámügyi Osztály 
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A gyámhatóság a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 

eljár a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: 

6.1.  A gyermekek védelme érdekében 

6.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 

egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi 

gyámot rendel; 

6.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, dönt az általa elrendelt és a más szerv 

által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és 

megváltoztatásáról; 

6.1.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

6.1.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel; 

6.1.5. Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

6.1.6. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a 

szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben 

elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét; 

6.1.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

6.1.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

6.1.9. Dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

6.1.10. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

6.1.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

6.1.12. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

6.1.13. Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

6.1.14. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

6.1.15. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

6.1.16. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 

6.1.17. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 

elkészítésére.  

6.2.  A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

6.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

6.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

6.3.  A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 

6.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

6.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

6.3.3. Hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya 

pertársaként való részvételéhez; 

6.3.4. Hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a 

származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok megtétele tekintetében részlegesen 

korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, 

ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a 

hozzájárulást ne adja meg; 
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6.3.5. Hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által a családi 

jogállás megállapítására irányuló per megindításához; 

6.3.6. Eseti gyámot rendel a gyermek részére; 

6.3.7. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekének együttes perindítását az apaság 

vélelmének megdöntése iránt; 

6.3.8. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait; 

6.3.9. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették.  

6.4.  Terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében 

6.4.1. A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 

6.4.2. A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás; 

6.5. Örökbefogadással kapcsolatban 

6.5.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

6.5.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

6.6.  Pert indíthat, illetve kezdeményezhet 

6.6.1. Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, megváltoztatása, a gyermek elhelyezése, 

illetve kiadása; 

6.6.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

6.6.3. A szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása; 

6.6.4. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése és felülvizsgálata, 

valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése; 

6.6.5. Számadási kötelezettség, illetve számadás helyességének megállapítása iránt. 

6.7.  Feljelentést tesz 

6.7.1. A gyermek veszélyeztetése, vagy a tartás elmulasztása; 

6.7.2. A  gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

6.8.  Jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 

6.9.  A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

6.9.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá kötelező 

gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítő eljárás igénybevételét 

rendeli el; 

6.9.2. Intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás 

végrehajtásáról; 

6.9.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

6.9.4. Dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői 

felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, illetve kötelező 

gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítő eljárás igénybevételét 

rendeli el; 

6.9.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

6.9.6. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy más tartózkodási helynek az 

elhagyását; 

6.9.7. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 
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6.9.8. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 

alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 

folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 

egyéb formáinak behajtásáról szóló 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre 

vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a 

Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a 

tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló 

kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására, vagy 

megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

6.9.9. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-, vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatását; 

6.9.10. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére, részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

6.10. A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban 

6.10.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli; 

6.10.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, felügyeli 

tevékenységüket; 

6.10.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint irányítja és felügyeli a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

6.10.4. Felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, gondnokot; 

6.10.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére, 

és méhmagzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat; 

6.10.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe fogalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint megküldi az 

előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba való bejegyzésre jogosult bíróságnak; 

6.10.7. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, felfüggeszti, 

elmozdítja, felmenti.  

6.11.  Az 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 18. életévét 

betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi 

meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez. 

6.12. A vagyonkezeléssel kapcsolatban 

6.12.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, 

államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben 

kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti 

intézkedések;   

6.12.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

6.12.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

6.12.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó- és ingatlan vagyonával és vagyoni 

értékű jogával kapcsolatos ügyekben; 

6.12.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban; 

6.12.6. Ügygondnokot rendel a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. (5) 

bekezdésben meghatározott esetben. 

6.13. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 51. § (2b) bekezdésének, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) 

bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört. 

6.14. Eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként. 
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6.15. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 

362/16. (XI.29.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében ellátja az áldozatsegítés és jogi 

segítségnyújtás elsőfokú hatósági és egyes igazgatási feladatait. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Hivatal által vezetett nyilvántartások jegyzéke 

1.1. Személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás területén lakcímmel rendelkező 

polgárok tekintetében; 

1.2. Az úti okmányokkal kapcsolatos nyilvántartás; 

1.3. Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával kapcsolatos nyilvántartás; 

1.4. A közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos nyilvántartás; 

1.5. Parkolási igazolványok kiállításával kapcsolatos nyilvántartás; 

1.6. Vezetői engedély visszavonásával, a járművezetők pontjairól készült nyilvántartás; 

1.7. Szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása; 

1.8. Szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása; 

1.9. Üzletszerű társasház- és ingatlankezelő szolgáltatók nyilvántartása; 

1.10. Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása; 

1.11. Közgyógyellátottakról szóló nyilvántartás vezetése; 

1.12. Az egészségügyi szolgáltatásra szociálisan rászorultakról szóló nyilvántartás; 

1.13. A hadigondozásba vett személyeket tartalmazó nyilvántartás; 

1.14. Az időskorúak járadékában részesülő személyek és az időskorúak járadékában 

részesülő fővárosi hajléktalanokról szóló nyilvántartás; 

1.15. Az aktív korúak járadékában részesülő személyek és az aktív korúak járadékában 

részesülő fővárosi hajléktalanokról szóló nyilvántartás; 

1.16. A menekült, az oltalmazott személyek lakáscélú támogatásának nyilvántartása; 

1.17. A helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra kötelezettek körének megállapítása és 

nyilvántartása; 

1.18. Hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekek nyilvántartása; 

1.19. Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása; 

1.20. Otthonteremtési támogatások nyilvántartása; 

1.21. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének nyilvántartása; 

1.22. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek nyilvántartása; 

1.23. A gyámság és gondnokság alatt álló személyekről szóló nyilvántartás; 

1.24. Vagyonnal rendelkező gyermekekről vezetett nyilvántartás, mely vagyon nem tartozik a 

szülők kezelésébe; 

1.25. Vagyonnal rendelkező gyermekekről a bekövetkező nagykorúsága szerint vezetett 

nyilvántartás; 

1.26. A cselekvőképességet érintő személy vagyonának nyilvántartása; 
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1.27. Gyámnevezésről és gyámságból történő kizárásról szóló nyilvántartás; 

1.28. Nyilvántartott álláskeresők nyilvántartása; 

1.29. Foglalkoztatásban résztvevők nyilvántartása; 

1.30. Álláskeresési ellátásban részesülők; 

1.31. Foglalkoztatók és az általuk bejelentett munkaerőigények nyilvántartása; 

1.32. Támogatások eszközönkénti és támogatottak szerinti nyilvántartása országos szakmai 

integrált rendszerben; 

1.33. Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érintő visszafizetési kötelezettségek (jogalap nélkül felvett 

ellátások és támogatások) nyilvántartása; 

1.34. Közfoglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéséről vezetett 

nyilvántartás; 

1.35. Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartás – országos KÖNYIR rendszerben; 

1.36. A szabálysértési bírságot közérdekű munkával történő megváltása érdekében jelentkező 

személyek nyilvántartása; 

1.37. Közérdekű foglalkoztatók és aktuális ajánlataiknak nyilvántartása. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. A szervezeti egységek jelen pontban meghatározottól eltérően egyéni munkarendet a 

hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem alapján. Kormányablakban vagy más 

ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatott munkatársak számára a munkarend ettől eltérően is 

meghatározható a hivatalvezető döntése szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően. 

2. Kormányablak Osztály 

2.1.  Kormányablak – 1097 Budapest, Koppány utca 2-4. 

Munkarend: 

Hétfő:   1. műszak: 06.30 – 14.30, 2. műszak: 9.30 – 17.30 
Kedd:   1. műszak: 07.30 – 15.30, 2. műszak: 10.30 – 18.30 
Szerda:  1. műszak: 07.30 – 15.30, 2. műszak: 12.30 – 20.30 
Csütörtök:  1. műszak: 07.30 – 15.30, 2. műszak: 10.30 – 18.30 
Péntek:  7.30-15.30 
Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  07.00-17.00 

Kedd:  08.00-18.00 

Szerda:  08.00-20.00 

Csütörtök: 08.00-18.00 

Péntek:  08.00-15.00 

2.2. Kormányablak – 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

Munkarend Front Office: 

Hétfő:   1. műszak: 07.00 – 16.00, 2. műszak: 09.00 – 17.00 
Kedd:   1. műszak: 08.00 – 16.00, 2. műszak: 10.00 – 18.00 
Szerda:  1. műszak: 08.00 – 17.00, 2. műszak: 11.00 – 20.00 
Csütörtök:  1. műszak: 08.00 – 16.00, 2. műszak: 10.00 – 18.00 
Péntek:  08.00-15.00 
Munkarend Back Office: 

Hétfő:   08.00 - 16.00 
Kedd:   08.00 - 16.00 
Szerda:  08.00 - 18.00 

Csütörtök:  08.00 - 16.00 
Péntek:  08.00 - 14.00 
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Ügyfélfogadás Front Office: 

Hétfő:  07.00-17.00 

Kedd:  08.00-18.00 

Szerda:  08.00-20.00 

Csütörtök: 08.00-18.00 

Péntek:  08.00-15.00 

Ügyfélfogadás Back Office: 

Hétfő:  08.00-16.00 

Kedd:  08.00-16.00 

Szerda:  08.00-18.00 

Csütörtök: 08.00-16.00 

Péntek:  08.00-14.00 

3. Hatósági Osztály 1. 

Munkarend: 

Hétfő:  08.00-18.00 

Kedd:  08.00-16.00 

Szerda:  08.00-16.00 

Csütörtök: 08.00-16.00 

Péntek:  08.00-14.00 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  13.00-18.00 

Kedd:  Nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  08.00-16.00 

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás 

Péntek:  08.00-12.00 

4. Hatósági Osztály 2. 

Munkarend: 

Hétfő:  08.00-16.30 

Kedd:  08.00-16.30 

Szerda:  08.00-16.30 

Csütörtök: 08.00-16.30 

Péntek:  08.00-14.00 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  08.00-13.00 

Kedd:  08.00-13.00 

Szerda:  08.00-13.00 

Csütörtök: 08.00-13.00 

Péntek.  nincs ügyfélfogadás 

5. Gyámügyi Osztály 

Munkarend: 

Hétfő:  08.00-18.00 

Kedd:  08.00-16.00 

Szerda:  08.00-16.00 

Csütörtök: 08.00-16.00 

Péntek:  08.00-14.00 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  13.00-18.00 

Kedd:  Nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  08.00-16.00 

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás 
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Péntek:  08.00-12.00 

6. Foglalkoztatási Osztály 

Munkarend: 

Hétfő:  07.30-16.00 

Kedd:  07.30-16.00 

Szerda:  07.30-16.00 

Csütörtök: 07.30-16.00 

Péntek:  07.30-13.30 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  08.30-15.00 

Kedd:  08.30-15.00 

Szerda:  08.30-15.00 

Csütörtök: 08.30-12.00 

csak új nyilvántartást kérők és az időpontra visszahívott ügyfelek részére 

Péntek:  08.30-13.00 

7.  Foglalkoztatási és Ellátási Osztály 

Munkarend: 

Hétfő:  08.00-16.30 

Kedd:  08.00-16.30 

Szerda:  08.00-16.30 

Csütörtök: 08.00-16.30 

Péntek:  08.00-14.00 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  08.30-15.00 

Kedd:  08.30-15.00 

Szerda:  08.30-15.00 

Csütörtök: 08.30-12.00  

Csak új nyilvántartást kérők és az időpontra visszahívott ügyfelek részére 

Péntek:  08.30-13.00 



Budapest, 201 7. 9 2. 2 . 

Budapest F6v6ms KorrrrErtayhivabia 
X .  Kerijieti Hivatala 

Ogyrendje 

Budapest, 201 7, fssbruhr 28. 

* -. 
' 1% "; \, " f  , .' >$ 

Dr. Horvdth ~ i w q  -- 
dapest Fljv&ros Kormayhtvatala 

X. Kerijietl E-f~vatala 
Hivatafvezetd 



oldal 162 / 359 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) X. 

Fővárosi Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1102 Budapest, Endre utca 10. 

Levelezési címe: 1102 Budapest, Endre utca 10., 1475 Budapest, Pf.:90. 

Telefon: +36-1- 7958-712 

Fax: +36-1-237-4823 

E-mail: titkarsag@10kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

Kormányablak Osztály: 1105 Budapest, Havas Ignác utca 1. 

Népegészségügyi Osztály: 1107 Budapest, Fokos utca 5-7., 

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 

terjed ki. 
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4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

 
A Hivatal összesen: 99 fő 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Hatósági Osztály 1.  

1.1. Szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja: 

1.1.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 

megállapításával, megszüntetésével; 

1.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével; 

1.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és elutasításával; 

1.1.4. Hadigondozottak ellátásával; 

1.1.5. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, és a közgyógyellátásról országos nyilvántartás 

vezetésével; 

1.1.6. Aktív korúak ellátásával összefüggő feladatokat; 

1.1.7. Általános hatósági feladatellátás: A menekült, oltalmazott, menedékes személyek 

jogszabályban meghatározott ellátása és támogatása;  

1.2. Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat; 

1.3.      Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 
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1.3.1. Ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat; 

1.3.2. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 

foglaltakkal összefüggésben; 

1.3.3. Együttműködik az BFKH V. Kerületi Hivatalával, valamint az oktatási feladatokban résztvevő 

más szervekkel.  

1.4. Áldozatsegítés feladatellátás körében: 

1.4.1. Az érdekérvényesítés elősegítése keretében az áldozatot a szükségletének megfelelő 

módon és mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 

egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások, valamint más állami támogatások 

igénybevételéhez, ennek érdekében különösen: 

1.4.1.1. tájékoztatást, 

1.4.1.2. jogi tanácsot, 

1.4.1.3. érzelmi segítséget és 

1.4.1.4. egyéb segítséget, 

1.4.1.5. nyújt a sérelem rendezéséhez. 

1.4.2.  Az áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki az áldozati státusz 

igazolására, amennyiben valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás 

vagy támogatás igénybevételét ettől teszi függővé; 

1.4.3. A kárenyhítési kérelmeket támogató hatóságként továbbítja a hatáskörrel rendelkező 

szervhez; 

1.4.4. Azonnali pénzügyi segély megállapítása az áldozatok részére. 

1.5. Jogi segítségnyújtás körében: 

1.5.1. Biztosítja a jogi segítő, pártfogó ügyvéd igénybevételének lehetőségét, döntést hoz a 

támogatásokkal kapcsolatban; 

1.5.2. Tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben; 

1.5.3. A feladatellátás érdekében együttműködik más szervekkel; 

1.5.4. Ellátja a jogi segítőknek, a pártfogó ügyvédeknek járó díjjal kapcsolatos teendőket. 

2. Hatósági Osztály 2.  

2.1. Ellátja a Hivatal kerületi szinten intézendő humánpolitikai részfeladatait;  

2.2. Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében közreműködik a HVB működésével, 

szervezésével kapcsolatos feladatok előkészítésében. Végzi a HVB, továbbá a HVB elnöke 

részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, a döntések előkészítését és 

végrehajtásának koordinációját; 

2.3. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

2.4. Ingatlanok víz – és csatornabekötéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, szolgalmi 

jog alapítása; 

2.5. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

2.6. Állatkiállítás engedélyezése; 

2.7. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

2.8. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

2.9. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott 

feladatokat; 

2.10. Lefolytatja a szabálysértési ügyekben a hatáskörébe utalt alapeljárást; 

2.11. Intézkedik a saját döntései, a szabálysértési ügyekben hozott bírósági végzések, illetve 

meg nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtásáról; 
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2.12. Gondoskodik a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetéséről, statisztikák 

elkészítéséről; 

2.13. Kezeli, illetve használja a feladatai elvégzéséhez szükséges szakrendszereket. (pl. 

SZNYER-NOVA); 

2.14. Ellátja az elsőfokú fogyasztóvédelmi feladatokat, azon hatáskörök tekintetében, melyek 

nem a miniszter, a Pest Megyei Kormányhivatal, vagy a Kormányhivatal V. kerületi Hivatala 

Fogyasztóvédelmi Főosztálya hatáskörébe tartoznak; 

2.15. Végrehajtja az éves ellenőrzési program (EVP) által meghatározott feladatokat. A kerületi 

hatáskörébe tartozó témavizsgálatokban a Főosztállyal közösen lefolytatja az ellenőrzéseket. 

2.16. A fogyasztóvédelmi tevékenysége során tapasztalt jogszabálysértések alapján eljárást 

kezdeményez a jogsértések megszüntetése érdekében; 

2.17. Ellátja a hatáskörébe utalt levegőtisztaság-védelmi feladatokat. 

3. Kormányablak Osztály feladata 

3.1. Feladatkörében ellátja: 

3.1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.1.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatokat; 

3.1.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

3.1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

3.1.5. A személyi igazolvány igényléssel kapcsolatos feladatokat; 

3.1.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

3.1.7. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

3.1.8. A kormányablakokban működő postapontban a bankkártyával nem rendelkező ügyfelek 

csekkes befizetéseivel kapcsolatos feladatokat; 

3.1.9. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

3.1.10. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

3.1.11. A jogszabály által telepített egyéb okmányirodai feladatokat; 

3.1.12. A KIÜSZI munkaállomásokon a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendeletben felsorolt azon feladatokat, melyek különösen az ingatlan nyilvántartással, az 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozataival kapcsolatos azonnal intézhető 

ügyeket. Intézi továbbá a kormányrendeletben meghatározott beadványok továbbítását, valamint 

tájékoztatást nyújt a meghatározott ügyekben az ügyfelek részére. 

4. Gyámügyi Osztály  

4.1. A gyermekek védelme érdekében 

4.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 

egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot  vagy gyermekvédelmi 

gyámot és helyettes gyámot rendel;  

4.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 

4.1.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

4.1.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 

4.1.5. Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
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4.1.6. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét; 

4.1.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

4.1.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

4.1.9. Dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

4.1.10. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

4.1.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

4.1.12. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

4.1.13. Dönt a gyermek védelembe vételéről,  a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

4.1.14. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

4.1.15. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

4.1.16. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében;  

4.1.17. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére. 

4.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

4.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

4.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

4.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

4.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

4.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

4.3.3. Hozzájárul: 

4.3.3.1. a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársként való 

részvételéhez, 

4.3.3.2. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg 

4.3.3.3. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához; 

4.4. Eseti gyámot rendel a gyermek részére a jogszabályban meghatározott esetekben. 

4.5. Örökbefogadással kapcsolatban 

4.5.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

4.5.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához; 

4.6. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet 

4.6.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

4.6.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

4.6.3. A szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása; 
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4.6.4. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan gyakorolható ügycsoportok 

módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése; 

4.6.5. Számadási kötelezettség, illetve számadás helyességének megállapítása iránt. 

4.7. Feljelentést tesz: 

4.7.1. a gyermek veszélyeztetése,  

4.7.2. a tartási kötelezettség elmulasztása,  

4.7.3. a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 

4.8. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

4.8.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el;  

4.8.2. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 

végrehajtásáról; 

4.8.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról;  

4.8.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el;  

4.8.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához;  

4.8.6. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról;  

4.8.7. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását;  

4.8.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről;  

4.8.9. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

4.9. A gyámsággal, gondoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal  

kapcsolatban: 

4.9.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatol ellátására gyámként kirendeli; 

4.9.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel és felügyeli 

tevékenységüket; 

4.9.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

4.9.4. Felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, gondnokot; 

4.9.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat 

részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat; 

4.9.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak, az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak 

történő megküldéséről; 

4.9.7. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

4.10. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
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4.10.1. Dönt a gyermekek és gondokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, 

államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben 

kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti 

intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek 

vagyona; 

4.10.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

4.10.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

4.10.4. Közreműködik a gyermekek, gondokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

4.10.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

4.11. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésének, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) 

bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört;  

4.12. Eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként; 

4.13. Jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 

5. Népegészségügyi Osztály 

5.1. A népegészségügyi osztály a kerületi tisztifőorvos vezetésével és a fővárosi és megyei 

tisztifőorvos szakmai irányításával, felügyeletével a különböző jogszabályok felhatalmazása 

alapján, illetékességi területén ellátja a közegészségügyi (különösen a környezet- és 

településegészségügy, élelmezés- és táplálkozásegészségügy, gyermek- és ifjúságegészségügy, 

illetőleg kémiai biztonság), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, 

egészségnevelési és egészségmegőrzési), feladatokat, a hatáskörébe tartozó egészségügyi 

igazgatási tevékenységek  irányítását, koordinálását és felügyeletét, valamint az egészségügyi 

ellátás felügyeletét (kórházhigiénés, védőnői felügyelet), biztosítja a Családvédelmi Szolgálat 

működtetését. 

5.2. A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv 

mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem 

utal az ÁNTSZ más szerve, vagy a kormányhivatal feladatkörébe. 

5.3. Környezet- és település-egészségügyi feladatok: víz-, levegő-, talaj higiénével, szabadidős 

létesítmények, szálláshely szolgáltatások, kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, 

természetes fürdőhelyek és fürdővizek, medencés fürdők közegészségügyi felügyeletével 

kapcsolatos hatósági feladatok. Sírnyitási, halott szállítási, 96 órán túli koporsós temetés 

engedélyezése, szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek 

végzése, ellenőrzések, hatósági intézkedések. 

5.4. Kémiai biztonság: veszélyes anyaggal, készítménnyel végzett tevékenység bejelentések 

nyilvántartása; veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzők, vegyi 

anyag gyártók, importálók, forgalmazók felügyelete, ellenőrzése. A kémiai biztonsági törvénnyel 

és az azzal összefüggő szabályozással, uniós rendelkezésekkel kapcsolatos, hatáskörünkbe 

utalt feladatok ellátása. Biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 

szóló rendeletben foglaltak ellenőrzése. KPIR/RAPEX riasztások kivizsgálása, egészségügyi 

kártevőirtó tevékenység engedélyezése, nyilvántartás vezetése. Szakhatósági állásfoglalások, 

vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenõrzések, hatósági intézkedések. 
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5.5. Élelmezés-egészségügy: élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések; 

étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, diétás élelmiszerek 

forgalmazásának és a  kozmetikumok egészségügyi megfelelőségi ellenőrzése és az ezzel 

kapcsolatos hatósági tevékenység. RASFF nemzetközi riasztások alkalmával elrendelt 

tevékenységek közegészségügyi ellenőrzései, mintavételek. Figyelemmel kíséri az iskolai büfék 

(egészséges) árukínálatát. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok (közétkeztetésben, 

fekvőbeteg-ellátó gyógyintézetek gyógy-élelmezésében) végzése. Szakhatósági állásfoglalások, 

vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenőrzések, hatósági intézkedések. 

5.6. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi létesítményeket, közoktatási nevelő és oktató intézményeket, a gyermek- és 

ifjúsági szálláshelyeket, táborokat, egyéb gyermekintézményeket és a nem nyilvántartott 

intézményeket. Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjú korosztályokkal kapcsolatos prevenciós 

egészségfejlesztési tevékenységet, részt vesz a lakosság ilyen irányú programjaiban. 

Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenõrzések, 

hatósági intézkedések. 

5.7. Járványügyi és DDD tevékenység: fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a 

kórokozó-hordozókkal kapcsolatos járványügyi tevékenység, helyszíni járványügyi vizsgálat 

végzése, folyamatos és kampányoltásokkal kapcsolatos logisztikai és hatósági felügyeleti 

tevékenységek ellátása. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén lévő, hatáskörébe 

tartozó egészségügyi és szociális intézményeket. Rendkívüli események, természeti csapások 

illetve súlyos tömeges egészségkárosodás esetén a járványveszély elhárítása. Szükség esetén 

laboratóriumi vizsgálatok elrendelése. Védőnők tetvességi vizsgálatainak felügyelete. A bőr 

felszínén élősködő vérszívókkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 

fertőtlenítésével kapcsolatos feladatok ellátása.  

5.8. Kórházhigiéné: Egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységének, 

sterilizáló berendezéseinek hatásfokvizsgálatának ellenőrzése. 

5.9. Egészségügyi igazgatás: felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-

szakellátás, valamint a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók felett. Egészségügyi 

szolgáltatók működési engedélyeinek kiadása, módosítása, visszavonása, nyilvántartása, 

ellenőrzése/utóellenőrzése, szükség esetén intézkedés megtétele. Az egészségügyi alapellátás, 

a járóbeteg-szakellátás szakfelügyelete a névjegyzékbe vett szakfelügyelők közreműködésével. 

Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárásában ellenőrzés 

lefolytatása. Az illetékességi területen lévő, hatáskörbe tartozó egészségügyi szolgáltatók 

nyilvántartása, az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, 

fejlesztésével kapcsolatos hatáskör érvényesítése. A helyi betegellátást érintő kérdésekben 

szakmai véleménynyilvánítás. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztásának 

engedélyezése. Rendkívüli állapot, katasztrófa, illetve pandémia (több országra, vagy egész 

kontinensre kiterjedõ járvány) esetén külön eljárási rend szerinti intézkedések megtétele.  

5.10. Vezető védőnői tevékenység: A fővárosi kerületi, kerületi vezető védőnő szakmailag 

felügyeli a települési önkormányzatok által fenntartott védőnői szolgálatoknál dolgozó területi 

védőnők és az iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. A szakfelügyeletről, a helyszíni 

ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít; A kerületi vezető védőnő közreműködik a védőnői ellátás 

minőségének fejlesztésében, melynek kapcsán szakmai látogatásokat végez, szakmai 

megbeszéléseket és munkaértekezleteket tart, segíti a védőnői ellátás hatékony, az 

egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működését, az egészségügyi ágazati 

jogszabályok érvényesülését;közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 

javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére. 
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5.11. Egészségfejlesztés: egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi 

feladatok koordinálása, részvétel a végrehajtásban; részvétel a lakosságot érintő és a 

megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában; a nemdohányzók 

védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatása; közegészségügyi, járványügyi és 

egészségvédelmi programok kezdeményezése; az egészséges életvitel oktatási intézményben 

történő népszerűsítése; népegészségügyi szűrési tevékenységek figyelemmel kísérése. 

5.12. Családvédelmi Szolgálat: ellátja a hatályos jogszabály alapján az osztály feladatai közé 

tartozó magzatvédelmi tevékenységet; családtervezési ismeretek   terjesztése, válsághelyzet 

esetén a várandós anyák segítése; családtervezési tanácsadás (családtervezési ismeretek 

átadása a nem kívánt terhesség megelőzésére); ifjúsági tanácsadás. Családvédelmi tanácsadás 

(családtámogatási ellátási formák, tanácsadás súlyos válságban lévő, a terhesség megszakítás 

gondolatával foglalkozó párok részére), vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi 

feltételeinek fennállását; írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 

nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét.  

5.13. A Népegészségügyi Osztály ellátja a hatáskörébe tartozó területeken a közérdekű 

bejelentések, panaszok kivizsgálását. Hatósági bizonyítványokat, jogszabályban meghatározott 

igazolásokat állít ki, továbbá feladatkörét érintő kérdésekben tanácsot, tájékoztatást ad. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Hivatal által vezetett nyilvántartások jegyzéke: 

1.1. Nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult menekült, oltalmazott illetve 

menedékes személy adatairól a támogatásra való jogosultság illetve a visszafizetési 

kötelezettség fennállásáig. (2007. évi LXXX. tv. 85.§ ); 

1.2. A helyi védelmi bizottság elnöke megállapítja a helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra 

kötelezettek körét, nyilvántartást vezet, melyben elősegíti az igénybevételi jog gyakorlását, 

koordinálja az igénybevétel helyi szintű végrehajtását. (2011. évi CXIII. tv. 14.§ (5a) b); 

1.3. A járási hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság 

megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. 

(1993. évi III. törvény 18/A. § (1) bek.); 

1.4.  A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások 

finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. (1993. évi III. törvény 20/C (1)); 

1.5. Az üzletszerű társasház-kezelői, valamint ingatlankezelői tevékenységet folytató 

szolgáltatást nyújtókról nyilvántartást vezet (217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet); 

1.6. Állatpanzió és állatmenhely létesítését az állatvédelmi hatóság engedélyezi. Az állatvédelmi 

hatóság az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. (1998. évi 

XXVIII. törvény); 
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1.7. Szabálysértési nyilvántartások: bírságokról pénztárkönyv vezetése; a lefoglalt dolgokról 

nyilvántartás vezetése (22/2012. (IV. 13.) BM rendelet) vezeti a feladatkörét érintő szabálysértési 

nyilvántartásokat (2012. évi II. törvény); 

1.8. A Gyámügyi Osztály nyilvántartást vezet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997.(XII. 17.) Kormányrendeletben 

foglaltak szerint; 

1.9. A Népegészségügyi Osztály az alábbi nyilvántartásokat vezeti: 

1.9.1. Közhiteles nyilvántartás az egészségügyi szolgáltatók egységek nyilvántartási rendszere 

(eGEN); 

1.9.2. Fertőzőbeteg jelentő rendszer és enterális surveillance;  

1.9.3. Lyssa fertőzésre gyanús sérülés surveillance; 

1.9.4. Influenza surveillance; 

1.9.5. Védőoltások nyilvántartása; 

1.9.6. Oltóanyag logisztika; 

1.9.7. Tetvességi nyilvántartás; 

1.9.8. Lakossági bejelentés patkány előfordulásról; 

1.9.9. Járványok nyilvántartása; 

1.9.10. TEAOR alapú egységnyilvántartás (ETEL): Szociális ellátás (hajléktalanok átmeneti 

szállása, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, anyaszállás, gyermekek átmeneti otthona, 

idősek otthona); 

1.9.11. Kozmetikai gyártóhelyek; 

1.9.12. Kozmetikai kis és nagykereskedések; 

1.9.13. Étrend-kiegészítő gyártóhelyek; 

1.9.14. Étrend-kiegészítő kis és nagykereskedések; 

1.9.15. Gyógynövény szaküzletek; 

1.9.16. Különleges táplálkozási célokat kielégítő élelmiszer-gyártóhelyek; 

1.9.17. Közétkeztető főzőkonyhák, tálaló konyhák; 

1.9.18. TEAOR alapú egységnyilvántartás (ETEL): 

1.9.19. szálláshely szolgáltatások (munkásszállás, kereskedelmi szálláshely, átmeneti 

szálláshely szolgáltatás), 

1.9.20. szennyvíz és településtisztasági szolgáltatás (nem veszélyes hulladék gazdálkodási 

tevékenység, szennyvíz tisztítók és csapadékvíz átemelők, kijelölt szennyvízleürítő helyek), 

1.9.21. víztermelés kezelés és elosztás (speciális ivóvízkezelés, intézményi vízművek, egyedi- 

és közkutak), 

1.9.22. mesterséges fürdők, 

1.9.23. temetők, 

1.9.24. nyilvános illemhely 

1.9.25. Elektronikus nyilvántartás (OSZIR): egészségügyi kártevőirtók, veszélyes anyagokkal, 

keverékekkel végzett tevékenység bejelentések; 

1.9.26. Osztály szinten vezetett nyilvántartás: 

1.9.26.1. panaszügyek nyilvántartása; 

1.9.26.2. Bírságok nyilvántartása. 

1.10. Munkavégzéshez szükséges nyilvántartások: jelenléti ív, szabadság nyilvántartás, 

távolmaradás jelentése, éves bérlet nyilvántartás, havi munkába járással és hazautazással 

kapcsolatos jegy- és bérlet elszámolás, távozási napló. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Hatósági Osztály 1. 

1.1.       munkarendje: 

Hétfő:  08.00 – 18.00 óráig, 
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Kedd:  08.00 – 16.00 óráig, 

Szerda:  08.00 – 16.30 óráig, 

Csütörtök: 08.00 – 16.00 óráig, 

Péntek:  08.00 – 13.30 óráig. 

1.2.  ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  13.30 – 17.30 óráig,  

Szerda:  08.00 – 16.00 óráig,  

Péntek:  08.00 – 11.30 óráig. 

2. Hatósági Osztály 2.  

2.1.      munkarendje: 

Hétfő:  08.00 – 16.30 óráig, 

Kedd:  08.00 – 16.30 óráig, 

Szerda:  08.00 – 16.30 óráig, 

Csütörtök: 08.00 – 16.30 óráig, 

Péntek:  08.00 – 14.00 óráig. 

2.2. ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  13.30 – 16.00 óráig,  

Szerda:  08.00 – 16.00 óráig,  

Péntek:  08.00 – 11.30 óráig. 

3.  A Kormányablak Osztály: 

3.1.      munkarendje (megosztva):   

Hétfő:  06.50 – 17.10 óráig, 

Kedd:  07.50 – 16.00 óráig és 10.00 – 18.10 óráig, 

Szerda:  07.50 – 16.00 óráig és 12.00 – 20.10 óráig, 

Csütörtök: 07.50 – 16.00 óráig és 10.00 – 18.10 óráig, 

Péntek:  07.50 – 13.00 óráig és 10.00 – 15.10 óráig. 

3.2. ügyfélfogadási rendje  

Hétfő:  07.00 – 17.00 óráig,  

Kedd:  08.00 – 18.00 óráig,  

Szerda:  08.00 – 20.00 óráig,  

Csütörtök: 08.00 – 18.00 óráig, 

Péntek:  08.00 – 15.00 óráig.  

4. Gyámügyi Osztály:  

4.1. munkarendje: 

Hétfő:  8.00 – 18.00 óráig, 

Kedd:  8.00 – 16.00 óráig, 

Szerda:  8.00 – 16.30 óráig, 

Csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig, 

Péntek:  8.00 – 13.30 óráig. 

4.2. ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  13.30 –  17.30 óráig,  

Szerda:  08.00 –  16.00 óráig,  

Péntek:  08.00 – 11.30 óráig 

5. Népegészségügyi Osztály  

5.1. munkarendje: 

Hétfő:  08.00 – 16.30 óráig, 

Kedd:  08.00 – 16.30 óráig, 

Szerda:  08.00 – 16.30 óráig, 

Csütörtök: 08.00 – 16.30 óráig, 
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Péntek:  08.00 – 14.00 óráig. 

5.2. ügyfélfogadási rendje (X. kerületi székhely ügyfélfogadási rendje): 

Hétfő:  08:00 – 12:00 óráig, 

Szerda:  08:00 – 16:00 óráig, 

Péntek:  08:00 – 12:00 óráig. 

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. 

5.3. Családvédelmi Szolgálat (X. kerületi székhelyen) 

hétfő:  09:00 – 16:00 óráig, 

kedd:  09:00 – 15:00 óráig, 

szerda:  09:00 – 15:00 óráig, 

csütörtök: 09:00 – 16:00 óráig, 

péntek:  09:00 – 13:00 óráig. 

Bejelentkezés kizárólag a 297-30-55-ös telefonszámon hétfőtől-péntekig 08:00-09:00 óra között. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) XI. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  

Levelezési címe: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

Telefon: +36-1-381-1366 

Fax:+36 (1) 372-34-04 

E-mail: vezeto@11kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek:   

1111 Budapest, Budafoki út 59. 

1113 Budapest, Budaörsi út 73-75. 

2.3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági 

Osztályának, Gyámügyi és Családi Csődvédelmi Osztályának illetékessége Budapest XI. 

kerületére terjed ki. Az örökbefogadás, valamint a családi csődvédelem tekintetében a Gyámügyi 

és Családi Csődvédelmi Osztály a hatáskör címzettje Budapest egész területén. A Hatósági 

Osztály pedig Budapest egész területén a hatáskör címzettje, amennyiben az életvitelszerű 

közterületen tartózkodás szabálysértés elkövetése esetén, a szabálysértő előállítására is sor 

kerül.     

Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály I.,II.,III., a Földmérési és Földügyi Osztály, a Földhivatali 

Ügyfélszolgálati Osztály, valamint a Földhivatali Ügyirat-kezelési Osztály illetékességi területe az 

I., II, III., VIII., IX., X., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületekre 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 szervezete, létszámadatok 

3.1.  A Hivatal szervezeti felépítése 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
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A Hivatal létszáma összesen: 319 fő 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Hatóság Főosztály Hivatalvezetői Titkárság feladatai  

1.1. A kerületi hivatal vezetője munkájának támogatása: 

1.1.1. A kerületi hivatal egészét/törzshivatalát érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, 

az emlékeztető elkészítése; 

1.1.2. Háttér anyagok összeállítása a kerületi hivatal vezetőjének; 

1.1.3. A kerületi hivatal szervezeti egységeit érintő hatásköri lista vezetése; 

1.1.4. Felső vezetői/szakmai irányítói felkérés alapján jogszabálytervezetek véleményezése; 

1.1.5. A kerületi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása. 

1.2. A humánpolitikai munkában való közreműködés:  

1.2.1. Közreműködik a kormányhivatali képzési feladatok ellátásában. 

1.3. Az ügyviteli és informatikai teendők körében: 

1.3.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

1.3.2. Kerületi hivatal informatikai működőképességében való közreműködés. 

1.4. Üzemeltetési feladatok: 

1.4.1. A kerületi hivatali, eszköz mozgatási bizonylatok kezelése; 

1.4.2. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése;  

1.4.3. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

1.4.4. A kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb  feladatokban való közreműködés: 

(felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás). 

1.5.  Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 

1.5.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

1.5.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

1.5.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

Hivatalvezető 

Földhivatali Főosztály 

 

Hatósági Főosztály 

 

Hivatalvezető-helyettes 

Hivatalvezetői 

Titkárság 

Ingatlan-nyilvántartási 

Osztály I. 

 

Ingatlan-nyilvántartási 

Osztály II. 

 

Ingatlan-nyilvántartási 

Osztály III. 

 

Földmérési és Földügyi 

Osztály 

 

Földhivatali 

Ügyfélszolgálati 

Osztály 

 

Földhivatali Ügyirat-

kezelési Osztály 

 

Kormányablak Osztály 

1. 

 

Kormányablak Osztály 

2. 

 

Hatósági Osztály 1. 

 

Hatósági Osztály 2. 

 

Gyámügyi és Családi 

Csődvédelmi Osztály 

 

Népegészségügyi 

Osztály 
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1.5.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.5.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

1.5.6. 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. 

2. A Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály I-II. feladatai 

2.1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem 

2.2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, 

megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése 

2.3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés) 

2.4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a 

bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés) 

2.5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes 

képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát 

2.6. Értesítési cím bejelentése 

2.7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím 

(címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani 

2.8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése 

2.9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele 

2.10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 

nyilatkozat megtétele, visszavonása 

2.11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) 

2.12. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, 

és ingatlankezelői tevékenység tekintetében 

2.13. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, 

költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén 

2.14. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem 

2.15. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével 

2.16. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül) 

2.17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 

megtétele 

2.18. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 

visszavonása 

2.19. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti 

kérelem 

2.20. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti 

kérelem 

2.21. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem 

2.22. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem 

2.23. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem 

2.24. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való 

megszüntetése iránti kérelem 

2.25. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem 

2.26. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról 
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2.27. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése 

2.28. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) 

2.29. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti 

kérelem 

2.30. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem 

2.31. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem 

2.32. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem 

2.33. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem 

2.34. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem 

2.35. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre) 

2.36. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból 

2.37. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem 

2.38. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem 

2.39. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem 

2.40. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem 

2.41. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem 

2.42. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem 

2.43. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és 

nyilvántartásba vétele 

2.44. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele 

2.45. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele 

2.46. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele 

2.47. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és 

nyilvántartásba vétele 

2.48. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele 

2.49. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele 

2.50. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem 

2.51. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem 

2.52. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint 

okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján 

2.53. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem 

2.54. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése 

2.55. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan 

2.56. Személyiadat-, és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem 

2.57. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem 

2.58. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem 

2.59. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély) 

2.60. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem 

2.61. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem 

2.62. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem 

2.63. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem 

2.64. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével együtt 

2.65. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával) 

2.66. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával) 

2.67. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására 

irányuló kérelem 
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2.68. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem 

2.69. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes 

forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a 

rendszám jellegétől függően) 

2.70. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba 

vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) 

2.71. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem 

2.72. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

2.73. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban 

2.74. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban 

2.75. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

2.76. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban 

2.77. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban 

2.78. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

2.79. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban 

2.80. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

2.81. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban 

2.82. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem 

2.83. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem 

2.84. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem 

2.85. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem 

2.86. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése 

2.87. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről 

2.88. Építési engedély kiadása iránti kérelem 

2.89. Bontási engedély kiadása iránti kérelem 

2.90. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem 

2.91. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem 

2.92. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

2.93. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem 

2.94. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem 

2.95. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

2.96. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem 

2.97. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem 

2.98. Használatbavételi engedély iránti kérelem 

2.99. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem 

2.100. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem 

2.101. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti 

kérelem 

2.102. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem 

2.103. Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem 

2.104. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése 

2.105. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem 

2.106. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz 

2.107. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz 

2.108. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

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

törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz 

2.109. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem 

2.110. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti 

kérelem 

2.111. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése 

2.112. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem 

2.113. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem 
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2.114. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem 

2.115. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem 

2.116. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban 

részesül 

2.117. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy 

részére 

2.118. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy 

részére 

2.119. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére 

2.120. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem 

2.121. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés 

2.122. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti 

kérelem 

2.123. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem 

2.124. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből 

eredő adósságok rendezésével kapcsolatban 

2.125. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem 

2.126. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra 

való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem 

2.127. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti 

kérelem 

2.128. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik 

lakástakarék-pénztári szerződésnek 

2.129. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére 

kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti 

kérelme 

2.130. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem 

2.131. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés 

2.132. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, 

ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni 

2.133. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem 

2.134. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem 

2.135. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése 

2.136. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán 

2.137. Aktív korúak ellátása iránti kérelem 

2.138. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti 

kérelem 

2.139. Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj 

megállapítása iránti méltányossági kérelem 

2.140. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék) 

2.141. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék) 

2.142. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők 

személyének bejelentése 

2.143. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő 

bejelentése 

2.144. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem 

2.145. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és 

eseti gondnok kirendelése iránti kérelem 

2.146. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem 

2.147. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére 

2.148. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos 

érdeke fűződik 
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2.149. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának 

megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem 

2.150. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói 

kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem 

2.151. Állampolgársági honosítási kérelem 

2.152. Állampolgársági visszahonosítási kérelem 

2.153. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat 

2.154. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat 

2.155. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem 

2.156. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

2.157. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása 

iránti kérelem 

2.158. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem 

2.159. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem 

2.160. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti 

panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat 

2.161. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti 

közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket 

2.162. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, 

nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás 

bejelentése és igazolása 

2.163. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem 

2.164. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem 

2.165. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem 

2.166. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról 

2.167. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem 

2.168. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem 

2.169. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem 

2.170. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem 

2.171. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem 

2.172. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem 

2.173. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés 

2.174. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése 

2.175. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem 

2.176. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 

2.177. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló 

bejelentése 

2.178. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése 

2.179. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 

2.180. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése 

2.181. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése 

2.182. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 

2.183. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló 

bejelentése 

2.184. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése 

2.185. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 

2.186. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló 

bejelentése 

2.187. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése 

2.188. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 

2.189. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról 

szóló bejelentése 

2.190. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése 
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2.191. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 

2.192. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló 

bejelentése 

2.193. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése 

2.194. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem 

2.195. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem 

2.196. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem 

2.197. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem 

2.198. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a 

nyilvántartásból való törlés iránti kérelem 

2.199. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító 

fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek 

befogadása 

2.200. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás 

bejelentése 

2.201. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése 

2.202. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése 

2.203. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés 

2.204. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti 

kérelme 

2.205. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

2.206. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések 

2.207. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye 

iránti kérelem 

2.208. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme 

2.209. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és 

reexport engedélykérelem 

2.210. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra 

vonatkozó kérelem 

2.211. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem 

2.212. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem 

2.213. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem 

2.214. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem 

2.215. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának 

engedélyezésére irányuló kérelem 

2.216. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából 

2.217. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem 

2.218. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem 

2.219. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem 

2.220. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására 

irányuló kérelem 

2.221. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti 

kérelem 

2.222. Csecsemőgondozási díj iránti kérelem 

2.223. Gyermekgondozási díj iránti kérelem 

2.224. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés 

2.225. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése 

2.226. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, 

házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem 

2.227. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott 

eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság 

megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás 
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2.228. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély 

iránti kérelmekről való tájékoztatás 

2.229. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus 

illetékének mértékéről szóló tájékoztatás 

2.230. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások 

illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás 

2.231. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem 

2.232. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási 

napló kiadása a rendszám típusától függően – OT, SP, V , DT, CK, CD) 

2.233. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás 

2.234. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás 

2.235. Születés bejelentése és anyakönyvezése 

2.236. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése 

2.237. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem 

2.238. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, 

legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem 

2.239. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban 

2.240. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban 

2.241. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, 

szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre 

induló eljárás 

2.242. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló 

eljárás 

2.243. Ügyfélkapu-regisztráció 

2.244. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai 

segítség nyújtása 

2.245. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek 

és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött 

gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, 

bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve 

az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az 

engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség 

nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások 

elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni 

folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez 

2.246. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és 

segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus 

Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan 

2.247. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak 

használatához, elektronikus ügyintézés indításához 

2.248. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett 

nyilvántartásában való szereplés – az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának 

igénybevételével való – ellenőrzése 

2.249. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és 

lebonyolítása 

2.250. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és 

Céginformációs Rendszer cégadatbázisába 

2.251. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és 

elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása 

2.252. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás 

2.253. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése 
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2.254. Vezetési jogosultság szüneteltetése 

2.255. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése 

2.256. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése 

2.257. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 

bevonásával 

2.258. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása 

2.259. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása 

2.260. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem 

járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege 

vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén 

2.261. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása 

2.262. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár 

külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány 

kiállítása 

2.263. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása 

2.264. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a 

jogszabályban meghatározott esetekben 

2.265. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele 

3. A Hatósági Főosztály Hatósági Osztály I. feladatai 

3.1.  Szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja: 

3.1.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása, illetve 

kiemelt ápolási díjra jogosultság ) megállapításával, megszüntetésével, 

3.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével, 

3.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és 

elutasításával, 

3.1.4. Hadigondozottak ellátásával, 

3.1.5. Aktív korúak ellátásával (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodott 

személyek ellátása, gyermekfelügyeleti támogatás) kapcsolatos eljárások, 

3.1.6. az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, és a közgyógyellátásról országos 

nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatokat. 

3.2.  Hatósági feladatellátás: 

3.2.1. Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély 

kiadása nem természetvédelmi területen; 

3.2.2. Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 

3.2.3. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az 

állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

3.2.4. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

3.2.5. A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása; 

3.2.6. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

3.2.7. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 

szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó által 

vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

3.2.8. Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat; 

3.2.9. Fogyasztóvédelmi hatáskörében ellátja mindazokat a feladatokat, amit a jogszabály a 

hatáskörébe utalt; 
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3.2.10.   Köznevelési hatáskörében a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a 

sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggő 

döntések meghozatala szülői megkeresés alapján; 

3.2.11. Részt vesz a felnőttoktatás osztályozó vizsgáin; 

3.3.  Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben (Szabs. törvény) 

meghatározott feladatokat; A közigazgatási és igazságügyi miniszter 31/2013. (XII. 2.) KIM 

rendelete alapján a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. §-ában szabályozott életvitelszerű 

közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt előállítással indult ügyekben Budapest 

Főváros területére kiterjedő illetékességgel jár el. 

3.4.   Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 

3.4.1. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.4.2. a közoktatásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.4.3. a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

Ezen belül:  

3.4.3.1. rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok,  

3.4.3.2. gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ, és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, 

3.4.3.3. elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 

megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe 

történő beíratást, 

3.4.3.4. a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kerületi 

hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet 

által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat, 

3.4.3.5. az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 

nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános 

iskolának, 

3.4.3.6. érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 

3.4.4. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben  

3.4.5. Nyilvántartást vezet azon külföldön tanuló gyermekekről, akik Magyarországon 

közoktatási intézménybe nincsenek beiratkozva. 

4. A Hatósági Főosztály Hatósági Osztály II. feladatai 

4.1. A kerületi hivatal vezetője munkájának támogatása: 

4.2. Az ügyviteli és informatikai teendők körében: 

4.2.1. Az ügyiratkezelés, az irattározás, az iratvédelem megszervezése és működtetése. 

5. A Hatósági Főosztály Gyámügyi és Családi Csődvédelmi Osztály feladatai 

5.1. A gyermekek védelme érdekében: 

5.1.1.  elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 

hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél 

(a továbbiakban: nevelőszülő), vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy 

pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családbafogadó 

gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, 

5.1.2. megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését, 



oldal 187 / 359 

 

5.1.3. dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 

5.1.4. nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 

5.1.5. dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 

5.1.6. figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét, 

5.1.7. dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 

5.1.8. dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 

5.1.9. dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 

5.1.10. megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 

5.1.11. dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 

5.1.12. közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 

5.1.13. dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 

5.1.14. dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 

5.1.15. kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését, 

5.1.16. megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 

5.1.17. a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére. 

5.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

5.2.1. dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 

5.2.2. dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

5.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

5.3.1. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

5.3.2. megállapítja a gyermek családi és utónevét, 

5.3.3. hozzájárul:  

5.3.3.1. a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez, 

5.3.3.2. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg, 

5.3.3.3. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

5.3.4. eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

5.3.4.1. az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 

5.3.4.2. az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn, 

5.3.5. jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 

5.3.6. megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és 

5.3.7. megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 



oldal 188 / 359 

 

5.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében: 

5.4.1. a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 

5.4.2. a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

5.4.3. A titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján kell megállapítani. 

5.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 

5.5.1. dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

5.5.2. felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

5.5.3. dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, 

5.5.4. felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul 

gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, 

5.5.5. dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, az utánkövetésről, és intézkedik a titkolt 

terhességből született gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő kiadásáról, 

5.5.6. dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, 

5.5.7. pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt, 

5.5.8. kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. 

5.6.  Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

5.6.1. a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása, 

5.6.2. a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 

5.6.3. a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 

5.6.4. a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése, 

5.6.5. a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

5.6.6. a gyámügyi osztály vezetője és ügyintézője a bíróság előtt perbeli jogképességgel 

rendelkezik. (perképviselet) 

5.7. Feljelentést tesz: 

5.7.1. a gyermek veszélyeztetése, 

5.7.2. a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

5.7.3. az 4.7.1. és a 4.7.2. pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más 

bűncselekmény miatt. 

5.8. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 

5.9. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

5.9.1. dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

5.9.2. intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 

végrehajtásáról, 

5.9.3. dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
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5.9.4. dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

5.9.5. hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 

5.9.6. dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 

5.9.7. jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 

5.9.8. dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 

5.9.9. eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

5.9.10. engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatását, és 

5.9.11. eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

5.10. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban: 

5.10.1. a gyermek részére családba fogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

5.10.2. ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket, 

5.10.3. felügyeli a családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 

5.10.4. felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 

5.10.5. külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja a munkadíjukat, 

5.10.6. felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről, és 

5.10.7. támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

5.11. A hatáskörébe tartozik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a 

szerinti hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében 

bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti 

kérelméhez. 

5.12. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

5.12.1. dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 

közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

5.12.2. dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
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5.12.3. elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 

5.12.4. közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 

5.12.5. közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

5.13. Ellátja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében 

foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört. 

5.14. Ellátja az áldozatsegítéssel összefüggő, elsőfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó 

feladatokat, valamint a jogi segítségnyújtással összefüggő, hatósági és igazságügyi igazgatási 

eljáráshoz kapcsolódó feladatokat.  

5.15. Családi csődvédelem tekintetében: 

5.15.1. Ellátja a családi csődvédelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

5.15.1.1. Gondoskodik a közhiteles, adósságrendezési nyilvántartás (továbbiakban: ARE) 

vezetésével kapcsolatos feladatok teljesítéséről; 

5.15.1.2. Biztosítja a Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) vezetésével 

kapcsolatos referencia-adatszolgáltatói feladatok teljesítését; 

5.15.1.3. Gondoskodik az Are. tv. szerinti hirdetmények elhelyezéséről; 

5.15.1.4. Ellátja az adósságrendezési eljárásban részt vevő adós, adóstárs, egyéb kötelezett, 

hitelező (főhitelező, hitelező, egyéb hitelező) értesítésével, tájékoztatásával kapcsolatos 

feladatait; 

5.15.1.5. Biztosítja az adósságrendezési eljárásban illetékes bíróság számára az iratok 

továbbítását; 

5.15.1.6.   Az ARE nyilvántartásban rögzített adatokról az Are. tv. szerint meghatározott feltételek 

teljesülése esetén, és ott meghatározott módon adatot szolgáltat; biztosítja az Are. tv. szerinti 

betekintés lehetőségét.  

5.15.2. Az adminisztratív feladatok teljesítésén túlmenően a bíróságon kívül adósságrendezés 

szakaszában:  

5.15.2.1. Az Are. tv. rendelkezései szerinti adatgyűjtést végez; 

5.15.2.2. Közreműködik a szükséges környezettanulmány elkészítésében; 

5.15.2.3. A kérelemben foglalt adatok, dokumentumok hiányossága, ellentmondásossága esetén 

hiánypótlásra hív fel. 

5.15.3. Az adminisztratív feladatok teljesítésén túlmenően a bírósági adósságrendezés 

szakaszában: 

5.15.3.1. A családi vagyonfelügyelő együttműködési rendet alakít ki az adós, adóstárs 

vagyonának és bevételeinek nyilvántartásáról, a vagyonnal, bevételekkel való gazdálkodásáról, a 

törlesztési kötelezettség teljesítéséről, az adósságrendezéssel összefüggő feladatok 

teljesítésével összefüggő beszámolásról, valamint az egyéb kötelezett kötelezettségvállalásának 

teljesítésének figyelemmel kíséréséről; 

5.15.3.2. A családi vagyonfelügyelő az adós, adóstárs bevonásával összeállítja az eljárásban 

részt vevő hitelezők és egyéb kötelezettek listáját a hitelezők követeléseire vonatkozó részletes 

adatokkal; 

5.15.3.3. A családi vagyonfelügyelő az adós, adóstárs bevonásával elvégzi a hitelezői igények 

besorolásával kapcsolatos feladatokat; 

5.15.3.4. A családi vagyonfelügyelő gondoskodik a bírósági adósságrendezési egyezség 

előkészítésével, megkötésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, az egyezségi tárgyalás 

összehívásáról, az egyezségi javaslat kidolgozásáról, az egyezségi tárgyalás jegyzőkönyvezési 

feladatainak ellátásáról; 

5.15.3.5. A családi vagyonfelügyelő biztosítja az adósságrendezési egyezségben foglaltak 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását, az adóst, és adóstársat terhelő beszámolási 

kötelezettség teljesítését, a számlavezetési, vagyongazdálkodási tevékenységet, a záró 

elszámolás elkészítését; 

5.15.3.6.   A családi vagyonfelügyelő ellátja az adósságrendezési egyezség módosításával 

kapcsolatos feladatait; 
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5.15.3.7. A családi vagyonfelügyelő az adósságrendezési egyezségben foglaltak végrehajtása 

során az Are. tv. szerint esetekben kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megszüntetését; 

5.15.3.8. A családi vagyonfelügyelő gondoskodik az adósságtörlesztési terv előkészítésével, 

elkészítésével, összeállításával, módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról; 

5.15.3.9.    A családi vagyonfelügyelő biztosítja az adósságtörlesztési végzés 

végrehajtásával összefüggő feladatok ellátását, a meghatározott vagyontárgyak értékesítését, az 

adósságtörlesztési végzés módosításának kezdeményezését; 

5.15.3.10. A családi vagyonfelügyelő gondoskodik az adósságrendezés lezárását követő 

intézkedések, a mentesítő határozat hatályon kívül helyezése során felmerülő feladatok 

végrehajtásáról; 

5.15.3.11. A családi vagyon felügyelő eleget tesz a bíróság felhívásban foglaltaknak a 

bírósági adósságrendezési eljárási szakaszban benyújtott jogorvoslati kérelmek (kifogás, 

fellebbezés, felülvizsgálat, perújítás) elbírálása során. 

5.16. Jogi segítségnyújtás tekintetében: 

5.16.1. Általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében; jövedelmi, vagyoni helyzettől és az 

ügy tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak – egyszerűbb megítélésű ügyekben – jogi tanácsot, 

illetve hatásköri-, illetékességi útmutatást ad. 

5.16.2. Hatóságként; az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége 

kérdésében: peren kívüli ügyekben tanácsadás és/vagy okiratkészítés céljából jogi segítő 

(ügyvéd) közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó 

ügyvédi képviseletet biztosít a rászorultak számára. 

5.16.3. Áldozatsegítés tekintetében: 

5.16.3.1. A bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek 

enyhítése. 

5.16.3.2. Tájékoztatás, tanácsadás, érdekérvényesítés elősegítése, azonnal pénzügyi 

segély engedélyezése. 

6. Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály feladatai 

6.1. Általános feladatok 

6.1.1. Nyilvántartott és nem nyilvántartott egységek ellenőrzése, nyilvántartások vezetése. 

6.1.2. Engedélyező határozatok kiadása: 

6.1.2.1. egészségügyi szolgáltató működési engedélyezése, engedély módosítása, visszavonó 

határozat 

6.1.2.2. fürdő üzemelési szabályzat jóváhagyása 

6.1.2.3. természetes fürdőkkel kapcsolatos határozat 

6.1.2.4. természetes fürdővíz használatát engedélyező határozat 

6.1.2.5. természetes fürdővíz kijelölő engedélyező határozat 

6.1.2.6. halott szállítást engedélyező határozat 

6.1.2.7. ravatalozón kívüli ravatalozást engedélyező határozat 

6.1.2.8. egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése 

6.1.2.9. exhumálást, sírnyitást engedélyező egyszerűsített döntés 

6.1.3. Szakhatósági eljárásban való közreműködés, véleményezési tevékenység: 

6.1.3.1. vízjogi eljárások (elvi, létesítési, fennmaradási, üzemelési)  

6.1.3.2. zajkibocsátási tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági hozzájárulás 

6.1.3.3. hulladékkezelési engedélyező eljárások 

6.1.3.4. zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyező eljárások 

6.1.3.5. kármentesítési eljárások 

6.1.3.6. működési engedélyhez szakhatósági hozzájárulás 

6.1.3.7. telepengedélyhez szakhatósági hozzájárulás 

6.1.3.8. nyilvántartásba vételhez és bejelentéshez kötött telephelyen, üzletben folytatott 

tevékenység, illetve kereskedelmi tevékenység megkezdése esetén a közegészségügyi feltételek 

meglétének szakhatósági ellenőrzése 

6.1.3.9. szálláshely üzemeltetéshez szakhatósági hozzájárulás 
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6.1.3.10. építési engedélyezési eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulás 

6.1.3.11. vásár, piac, vásárcsarnok létesítési és nyilvántartásba vételi eljárásai 

6.1.3.12. felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos eljárások 

6.1.3.13. kereskedelmi szálláshely engedélyezési eljárások 

6.1.3.14. közfürdő védőterületének kialakítására vonatkozó eljárások 

6.1.4. Szakvélemények készítése: 

6.1.4.1. nem építési engedély köteles belső átalakítások 

6.1.4.2. nem engedélyköteles tevékenységek közegészségügyi feltételeinek megadása 

6.1.4.3. lakásvizsgálat 

6.1.4.4. MHB prevenció során kiadott szakvélemények 

6.1.4.5. vízmintavételi ütemtervek véleményezése 

6.1.4.6. egyéb szakvélemény 

6.1.5. Egyéb eljárási tevékenység: 

6.1.5.1. 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), 

6.1.5.2. boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése, 

6.1.5.3. a kiszabott és befolyt bírságok nyomon követése, eltérés esetén intézkedés a bírság 

behajtásáról, 

6.1.5.4. közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, illetve abban való közreműködés, 

6.1.5.5. hatósági bizonyítványok, jogszabályban meghatározott igazolások kiállítása, 

6.1.5.6. tanácsadás, tájékoztatás, 

6.1.5.7. ügykezelés (érkeztetés, iktatás, nyilvántartás-vezetés, irattározás), 

6.1.5.8. kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén a felelős személy, figyelmeztetésben 

részesítése 

6.1.5.9. fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a 

fegyelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése, 

6.1.5.10. büntető eljárás kezdeményezése 

6.1.6. Mintavételezés, laboratóriumi vizsgálatok: 

6.1.6.1. hatósági vízmintavétel 

6.1.6.2. élelmiszer mintavétel (étel-, élelmiszer minta, étrend- kiegészítő, kozmetikum és 

különleges táplálkozási célú élelmiszerek vonatkozásában) 

6.1.6.3. járványügyi érdekből mintavétel elrendelése 

6.1.6.4. a minták eredményének értékelése, szükség esetén hatósági intézkedés 

6.1.6.5. biocid termék mintavétel 

6.2. Egyes szakterületek által ellátott feladatok 

6.2.1. Település- és környezet-egészségügy: 

A szakterület víz-, levegő-, talajhigiéniás és szépségápolási higiénés, szabadidős és szálláshely 

szolgáltató, valamint kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, illetve lakossági bejelentések 

kapcsán folytatja a jogszabályokban meghatározott tevékenységeket. 

6.2.1.1. Vízhigiénia: vízellátó rendszerek, vízművek, helyi vízellátó berendezések, ásvány- és 

gyógyvízforrások, fürdők és természetes fürdőhelyek, szennyvízkezelés, vízjogi 

engedélyezésben szakhatósági közreműködés. 

6.2.1.2. Levegőhigiénia: légszennyező források. 

6.2.1.3. Talajhigiénia: közterületek tisztán tartása, szilárd hulladékok kezelése, települési 

folyékony hulladékok kezelése, veszélyes hulladékok tárolása és kezelése, veszélyes 

hulladékégető- és lerakó telepek működése, nem veszélyes ipari hulladékok kezelése, 

mezőgazdasági hulladékok kezelése, állati tetemek ártalmatlanítása, kármentesítő tervek 

véleményezése, temetkezés. 

6.2.1.4. Szépségápolás higiénéje: fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium, szauna, 

tetováló szalonok, masszázs, fogyasztó szalon. 

6.2.1.5. Szabadidős létesítmények: fitnesz és wellness szalonok, sport- és kulturális 

létesítmények.  
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6.2.1.6. Szálláshely szolgáltatás: kereskedelmi szálláshelyek, szállodák, panziók, kempingek, 

hajléktalan és szociális szállók. 

6.2.1.7. Kereskedelmi és közönségforgalmi egységek: kis- és nagykereskedelmi létesítmények 

(kivéve élelmiszerkereskedelmet), tömegközlekedési végállomások, utas várók. 

6.2.1.8. Engedélyezési tevékenysége keretében: elvégzi a mesterséges fürdők működéséhez 

szükséges üzemeltetési szabályzat elfogadását valamint a természetes fürdőhelyek és 

fürdővizek kijelölését. 

6.2.1.9. Megállapítja az éves fürdési szezon hosszát, elfogadja a monitoring naptárat, gyűjti és 

értékeli a vízminőségre vonatkozó adatokat. Fürdési szezon előtt (május 10-ig) tájékoztatja a 

felettes szerveket a természetes fürdőhelyekről. 

6.2.1.10. Elvégzi a szezonális mesterséges fürdők működésének engedélyezését 

(üzemelési időszak, és laboratóriumi vizsgálati ütemtervek jóváhagyása). Fürdővíz vizsgálati 

eredmények alapján a szükséges intézkedések megtétele. 

6.2.1.11. Kérelemre sírnyitást engedélyez és halott szállítási engedélyt ad ki. 

6.2.1.12. Szakhatóságként részt vesz az engedélyező hatóság megkeresésére építésügyi 

(elvi építési, építési, fennmaradási, használatbavételi engedély), környezetvédelmi 

(hulladékkezelési) természetvédelmi és vízügyi (elvi, létesítési, fennmaradási, üzemeltetési), 

kereskedelmi szálláshely üzemeltetési, kereskedelmi üzletek működése, telephely és 

telepengedélyezés eljárásokban. 

6.2.1.13. Szakvéleményezés keretében szépségápolási tevékenységek, szabadidős, 

fitnesz létesítmények közegészségügyi feltételeinek minősítését, tervegyeztetéseket- előzetes 

véleményezéseket végez. 

6.2.1.14. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközöket biztosít (ivóvíz, 

fürdővíz). 

6.2.1.15. A település és környezet-egészségügyi szakterülethez tartozó egységek 

naprakész nyilvántartását vezeti, ellenőrzéseket, szakmai intézkedéseket tesz a hatályos 

jogszabályok alapján.  

6.2.1.16. ETEL programban iktat, a tevékenységeket rögzíti, az igazgatási szolgáltatási 

díjakat táblázatban dokumentálja. 

6.2.1.17. Ad hoc ellenőrzésekben részt vesz társhatóság, felettes szakmai szerv 

megkeresésére. 

6.2.1.18. Fogadja a kérelmeket és a feladatkörébe tartozó szükséges felvilágosítást 

megadja. 

6.2.1.19. Munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részt vesz. 

6.2.1.20. A szakterületet érintő jogszabályokat figyelemmel kíséri, a szakmai ismereteket 

szinten tartja és fejleszti. 

6.2.1.21. A szakmai tevékenységről éves és időszakos jelentést készít. 

6.2.2. Kémiai biztonság: 

6.2.2.1. Végzi a szakreszorthoz tartozó létesítmények nyilvántartását, ellenőrzését, az 

ellenőrzések jegyzőkönyvezését, szakmai intézkedések megtételét. 

6.2.2.2. Megelőző tevékenységet végez (tanácsadás, konzultáció, tervbírálat, helykijelölések, 

használatba vétel véleményezése). 

6.2.2.3. Laboratóriumi vizsgálatokkal összefüggő tevékenységet végez (mintavétel, eredmények 

értékelése, eredmények alapján intézkedés megtétele, nyilvántartások vezetése). 

6.2.2.4. A veszélyes anyaggal, készítménnyel végzett tevékenység bejelentéseket nyilvántartja, 

igazolásokat ad ki, a KBIR programot vezeti. 

6.2.2.5. Tevékenysége során felügyeli a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel 

tevékenységet végzőket (az előállítást, gyártást, a feldolgozást, a csomagolást, címkézést, 

osztályozást, a tárolást, az anyagmozgatást, a forgalmazást, az értékesítést, a felhasználást, 

továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével 

kapcsolatos vizsgálatokat). 
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6.2.2.6. Vegyi anyag gyártók, importálók, országos forgalmazási engedéllyel rendelkező, 

veszélyes vegyi anyagot forgalmazó nagykereskedők, vállalkozások ellenőrzését, nyomon 

követését, nyilvántartás vezetését végzi. 

6.2.2.7. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH) szóló rendeletben foglaltakat ellenőrzi. A REACH rendelet alapján elő/regisztrált 

anyagot/árucikket gyártókat/importálókat kiemelten figyelemmel kíséri, ellenőrzi. 

6.2.2.8. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (CLP) 

rendeletben foglaltak cél ellenőrzését végzi. 

6.2.2.9. A veszélyes vegyi anyagok kivitelével és behozatalával összefüggő bejelentési eljárással 

kapcsolatos rendelet (PIC) alapján ellenőrzést végez. 

6.2.2.10. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 

rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzéseket folytat. 

6.2.2.11. Együttműködik a KPIR és RAPEX riasztások kivizsgálása terén, aktív szerepet 

vállal a riasztási láncokban (információ-gyűjtés, továbbítás, laborvizsgálatok megrendelése stb.). 

6.2.2.12. Engedélyezi az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet, az engedéllyel 

rendelkező személyről, vállalkozásokról nyilvántartást vezet. 

6.2.2.13. Figyelemmel kíséri az illetékességi területén megjelenő reklámozási 

tevékenységet, szabálytalanság észlelése esetén megindítja az eljárást. 

6.2.2.14. Katasztrófavédelmi hatóság által kijelölt külső védelmi területtel kapcsolatban 

szakhatósági véleményt ad. 

6.2.2.15. Kémiai biztonsági kérdésekben a panaszbejelentéseket kivizsgálja. 

6.2.2.16. Rendkívüli események kapcsán, mérgezési eseteknél kémiai biztonsági 

ellenőrzést tart és szükség szerint intézkedik.  

6.2.2.17. Szakhatósági és kereskedelmi tevékenységek bejelentése esetén kémiai 

biztonsági ellenőrzést tart és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

6.2.2.18. A szakterületet érintő jogszabályokat figyelemmel kíséri és szakmai ismereteinek 

szinten tartásáról, fejlesztéséről gondoskodik.  

6.2.3. Élelmezés-egészségügy: 

6.2.3.1. Feladata az élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések kivizsgálása, 

azok okainak feltárása, nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése. 

6.2.3.2. Vizsgálja az élelmiszer-eredetű megbetegedéseket a háztartásokban. 

6.2.3.3. Végzi az étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, diétás 

élelmiszerek forgalmazásának és a kozmetikumok egészségügyi megfelelőségi ellenőrzését és 

az ezzel kapcsolatos hatósági tevékenységet. 

6.2.3.4. Részt vesz a RASFF és KPIR nemzetközi riasztások alkalmával elrendelt 

tevékenységben. 

6.2.3.5. Végzi a végzések, határozatok, szakhatósági eljárások során kiadott közegészségügyi 

állásfoglalásokban előírt kikötések teljesülésének közegészségügyi visszaellenőrzését. 

6.2.3.6. Ellenőrzi a kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett üzleteket, a jogszabályban 

hatáskörébe utalt szakkérdések tekintetében és indokolt esetben megteszi a szükséges 

intézkedéseket. 

6.2.3.7. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést végez. 

6.2.3.8. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat, mintavételezést végez a közétkeztetésben, 

valamint a vendéglátás területén. 

6.2.3.9. Az élelmezés- és táplálkozás- egészségügy területéhez tartozó létesítményeket 

nyilvántartja, ellenőrzi, az ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja, szakmai 

intézkedéseket tesz, indokolt esetben szankcionál. 

6.2.3.10. Megelőző hatósági tevékenységet végez (tanácsadás, konzultáció, tervbírálat, 

használatba vételi és működési engedélyhez szakhatósági állásfoglalás kiadása). 

6.2.3.11. A beérkező kérelmeket fogadja, felvilágosítást és tájékoztatást ad. 

6.2.3.12. Naprakész nyilvántartást vezet az élelmezés- és táplálkozás - egészségügyi 

szakterület egységeiről, a kozmetikai gyártókról.  
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6.2.3.13. Az élelmiszer eredetű megbetegedésekről a rendelet alapján minden hónapban 

jelentést készít. 

6.2.3.14. Az éves munkatervben meghatározott feladatokról részjelentéseket készít.  

6.2.3.15. A szakterületet érintő jogszabályokat figyelemmel kíséri és a szakmai ismereteket 

szinten tartja, fejleszti. 

6.2.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: 

Tevékenysége során nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
létesítményeket, közoktatási nevelő és oktató intézményeket, a gyermek és ifjúsági 
szálláshelyeket, táborokat, egyéb gyermekintézményeket és nem nyilvántartott intézményeket. 
6.2.4.1. A gyermekintézmények ellenőrzése során figyelmet fordít az étkeztetés (főként ebéd) 

lehetőségeire és lebonyolítására. 

6.2.4.2. Az iskolai büfék (egészséges) árukínálatára fokozott figyelmet fordít. 

6.2.4.3. Alternatív napközbeni ellátást (házi gyermekfelügyelet, játszóház, baby hotel, családi 

napközi, gyermekmegőrző, etc.) ellenőriz, nyilvántart és engedélyez. 

6.2.4.4. Gyermek- és ifjúság üdültetésre, napközis táborra vonatkozó közegészségügyi előírások 

betartásának ellenőrzését végzi. 

6.2.4.5. Ad hoc ellenőrzést végez társhatóságok, felettes szerv megkeresésére. 

6.2.4.6. Szakhatóságként közreműködik az engedélyező hatóság megkeresésére a 

nyilvántartása alá tartozó egységek engedélyezési eljárásaiban: építésügyi hatósági eljárások 

(tervek engedélyezése, műszaki átadás-átvétel, használatbavételi engedélyezés), működési 

engedélyek, bejelentés köteles tevékenységek. 

6.2.4.7. Preventív tevékenység keretén belül ügyfél megkeresésére közegészségügyi véleményt 

ad új intézmények építésénél, kialakításánál, valamint meglévő intézmények átalakításánál, 

továbbá az intézmények folyamatos működése során felmerülő kérdésekben. 

6.2.4.8. Jogszabálysértés észlelése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, melyek 

lehetnek jegyzőkönyvi intézkedések, felszólítás - jogszabályban foglaltak betartására végzéssel-, 

határozat, eljárási bírság, egészségvédelmi bírság, kémiai terhelési bírság. 

6.2.4.9. Munkatervben foglalt feladatait végrehajtja, és összefoglaló jelentést készít a felettes 

hatóság felé. 

6.2.4.10. Végzi a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kísérését és folyamatosan 

biztosítja szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 

6.2.4.11. Kapcsolatot tart és együttműködik a társhatóságokkal, önkormányzatokkal és 

munkáját segítő egyéb szervezetekkel. 

6.2.5. Járványügyi tevékenység: 

Ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet: 
6.2.5.1. vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 

nyilvántartásokat az OSZIR és az EFRIR rendszerben 

6.2.5.2. helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez; 

6.2.5.3. fertőző betegségek előfordulásakor megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket; 

6.2.5.4. élelmiszer fertőzés esetén együttműködik az élelmezés-egészségügyi szakreszorttal és a 

társhatósággal  

6.2.5.5. járványügyi vizsgálatokról jelentéseket és az illetékességi területének járványügyi 

helyzetéről éves jelentést készít. 

6.2.5.6. Védőoltásokkal kapcsolatosan: 

6.2.5.7. Illetékességi területén szervezi az oltóanyagokkal kapcsolatos logisztikai 

tevékenységeket: igénylést, beszerzést, tárolást, szétosztást;  

6.2.5.8. felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, elszámolást; 

6.2.5.9. az iskolai kampányoltások végrehajtását a helyszínén rendszeresen ellenőrzi 

6.2.5.10. területről beérkezett havi és kampányoltás jelentéseket az országos nyilvántartási 

rendszerben rögzíti, szakmailag felügyeli; 

6.2.5.11. figyelemmel kíséri az oltáselmaradásokat és szükség esetén intézkedik; 
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6.2.5.12. részt vesz a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó esetek 

kivizsgálásában; 

6.2.5.13. védőoltásokkal kapcsolatos adatok számítógépes rögzítése és karbantartása. 

6.2.5.14. Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági 

véleményezési feladatokat; egyéb eljárási (engedélyezési, bírságolási, tájékoztató) 

tevékenységet folytat. 

6.2.5.15. TEÁOR szerint nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén lévő 

egységeket, szükség esetén intézkedik a hatályos jogszabályok alapján. 

6.2.5.16. Ellátja a rendkívüli események, természeti csapások illetve súlyos tömeges 

egészségkárosodás esetén a járványveszély elhárítása érdekében a szükséges feladatokat. 

6.2.5.17. Szükség esetén elrendel laboratóriumi vizsgálatokat, a laboratóriumi eredmény 

birtokában, ha indokolt intézkedik, eleget tesz adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeinek. 

6.2.6. DDD szakterületi feladatai: 

6.2.6.1. Ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos 

tevékenységét.  

6.2.6.2. Felügyeli az iskolai védőnők tetvességi vizsgálatait.  

6.2.6.3. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, 

indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott 

közösségekben; 

6.2.6.4. Ellátja az ektoparazitózisokkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének 

fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat.  

6.2.6.5. Nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 

ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről. 

6.2.6.6. Fertőtlenítőszert igényel, nyilvántartást vezet és szükség esetén az érintett helyre 

kijuttatja, és a fertőtlenítést elvégzi. 

6.2.7. Kórház higiénés tevékenység: 

6.2.7.1. Nyilvántartja és ellenőrzi a kerületi népegészségügyi intézet illetékességi területén 

működő egészségügyi intézményeket, ellátó helyeket (továbbiakban: hatáskörébe tartozó kórház 

higiénés egységek). 

6.2.7.2. Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó kórház higiénés egységeknél a sterilizáló berendezések 

hatásfokvizsgálatának meglétét és megfelelőségét. 

6.2.7.3. Szakvéleményt készít új egészségügyi ellátást végző intézmény/ellátó kialakítása esetén, 

illetve átalakítások/bővítések alkalmával. 

6.2.7.4. Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági, véleményezési 

feladatokat; tervegyeztetéseket, tervbírálatokat végez és egyéb eljárási (engedélyezési, 

bírságolási, tájékoztató) tevékenységet folytat. 

6.2.7.5. Vérnyom kimutatást végez. 

6.2.7.6. A kórház higiénés tevékenységet a jogszabályokban foglaltak szerint végzi. 

6.2.8. Egészségügyi igazgatás: 

6.2.8.1. Felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás, valamint a 

hatáskörébe tartozó egyéb egészségügyi szolgáltatók felett. 

6.2.8.2. Ellátja az alapellátást végző háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok praxis 

jogának megszerzésével, értékesítésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

6.2.8.3. Feladata az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeinek kiadása, módosítása, 

visszavonása, nyilvántartása, ellenőrzése/utóellenőrzése, szükség esetén intézkedés megtétele.  

6.2.8.4. Ellenőrzi a járóbeteg szakellátást, az alap- és járóbeteg szakellátást érintő panaszügyek 

kivizsgálását pedig indokolt esetben a szakfelügyelet bevonásával és a szükséges intézkedések 

megtételével látja el. 

6.2.8.5. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárásában 

ellenőrzést folytat. 

6.2.8.6. Az illetékességi területen lévő, hatáskörbe tartozó egészségügyi szolgáltatók TEAOR 

rendszer szerinti nyilvántartását vezeti. 
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6.2.8.7. Rendkívüli jogrend időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet), 

katasztrófa, illetve pandémia esetén az eljárási rend szerinti tevékenységet, adminisztrációt lát el. 

Rendkívüli események kivizsgálását végzi, kölcsönös tájékoztatással együttműködve a 

társhatóságokkal és a felettes szervvel a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

6.2.8.8. Az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével 

kapcsolatos hatáskört érvényesít. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleményt 

nyilvánít. 

6.2.8.9. Alapellátást végző orvosok fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek 

rendelésére vonatkozó nyilvántartását ellenőrzi. 

6.2.8.10. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztását engedélyezi. 

6.2.8.11. Kimutatásokat, jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat készít a megadott 

szempontok szerint, a határidők betartásával. 

6.2.8.12. Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának megújításához, 

munkaviszony igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

6.2.8.13. Folyamatos kapcsolatot tart a területi kórházakkal, szakorvosi 

rendelőintézetekkel, önkormányzatokkal. 

6.2.8.14. Az egészségügyi igazgatást érintő jogszabályok változásait folyamatosan 

figyelemmel kíséri. 

6.2.8.15. Ügyiratok áttételéről gondoskodik a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szervek, hatóságok részére. 

6.2.8.16. Félévente, de évente legalább egy alkalommal az ellenőrzések tapasztalatairól, 

aktuális feladatokról, jogszabályi változásokról munkaértekezletet tart az alapellátásban dolgozó 

orvosok részére. 

6.2.8.17. Az alapellátásban dolgozókat szükség szerint tájékoztatja - körlevél útján - az 

aktuális feladatokról. 

6.2.8.18. A kérelmeket fogadja és a feladatkörbe tartozó szükséges felvilágosítást 

megadja. 

6.2.8.19. Az eGEN (működési engedély nyilvántartó rendszer) adatait folyamatosan 

aktualizálja, új adatok felviteléről, változások követéséről és azok rögzítéséről gondoskodik, mely 

közhiteles nyilvántartásnak minősül. 

6.2.8.20. Személyes, telefonos és elektronikus ügyfél tájékoztatást biztosít. 

6.2.8.21. Munkaértekezleteken és szakmai továbbképzéseken részt vesz. 

6.2.9. Vezető védőnői tevékenység: 

A kerületi vezető védőnő szakmailag felügyeli az önkormányzatok által fenntartott védőnői 

szolgálatoknál dolgozó területi védőnők és az iskolákat ellátó védőnők tevékenységét. A 

szakfelügyeletről, a helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít. 

A vezető védőnő közreműködik a védőnői ellátás minőségének fejlesztésében, melynek kapcsán: 

6.2.9.1. szakmai látogatásokat végez; 

6.2.9.2. szakmai megbeszéléseket és munkaértekezleteket tart; 

6.2.9.3. segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 

megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 

6.2.9.4. közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 

6.2.9.5. javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére (védőnői állások létesítésére, átszervezésére, 

megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, 

kitüntetésére); 

6.2.9.6. kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 

6.2.9.7. segíti a pályakezdő, illetve az újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 

6.2.9.8. szakmai iránymutatást ad illetékességi és kompetencia körében, a területi és az iskola 

védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásához; 

6.2.9.9. felkérés esetén véleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében a védőnői 

állásra pályázókról és pályázatokról; 

6.2.9.10. megkeresésre, szakmai kérdésekben szakmai véleményt ad; 



oldal 198 / 359 

 

6.2.9.11. felkérésre, családi gyermekfelügyelet engedélyezése esetén véleményt ad; 

6.2.9.12. felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi 

felmérések, egészségfejlesztési programok, szakmai gyakorlatok, továbbképzések tervezésében, 

szervezésében, lebonyolításában és értékelésében; 

6.2.9.13. részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 

kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

6.2.9.14. védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági 

engedélyezéséhez szakmai véleményt készít; 

6.2.9.15. gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos 

adatokat, továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 

6.2.9.16. éves munkatervet és éves jelentést készít; 

6.2.9.17. szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a 

védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 

felügyeletéhez, értékeléséhez; 

6.2.9.18. kivizsgálja a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszokat, közérdekű 

bejelentéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

6.2.9.19. közegészségügyi és/vagy járványügyi intézkedést igénylő helyzet, illetve 

körülmény észlelése esetén haladéktalanul értesíti a kerületi tisztifőorvost, 

6.2.9.20. együttműködik és kapcsolatot tart a védőnői szakterület kapcsolatrendszerének 

szereplőivel; 

6.2.9.21. képviseli a védőnői szakmát illetékességi körében; 

6.2.9.22. családi gyermekfelügyelet körülményeinek helyszíni vizsgálata és 

véleményezése. 

6.2.10. Családvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: (CSVSZ): 

6.2.10.1. A hatályos jogszabály alapján a népegészségügyi osztály feladatai közé tartozó 

magzatvédelmi tevékenységet a CSVSZ védőnő látja el. 

6.2.10.2. Gondoskodik az oktatási intézményen kívüli családtervezési ismeretek 

terjesztéséről. 

6.2.10.3. Válsághelyzet esetén a várandós anyák segítéséről a válság feloldásában, 

melyet tanácsadás keretében végez. 

6.2.10.4.  

6.2.10.5. Családtervezési tanácsadás (családtervezési ismeretek átadása a nem kívánt 

terhesség megelőzésére) segíti a tudatos, felelős és előzetes döntést: 

6.2.10.5.1. az utódok vállalásáról, gyermekek számának tervezéséről,  

6.2.10.5.2. a gyermekek születési idejének meghatározásáról,  

6.2.10.5.3. a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges alapfeltételek 

megteremtéséről,  

6.2.10.5.4. és arról, hogy a fogantatás a szülök lehető legjobb egészségi állapotában 

történjen, biztosítva ezzel az egészséges gyermek megszületését. 

6.2.10.6. Ifjúsági tanácsadással segíti a fiatalokat: 

6.2.10.6.1. az egészséges életmód gyakorlásához szükséges ismeretek és készségek 

elsajátításában (megelőző ellátás, szűrővizsgálatok igénybevételének jelentősége), 

6.2.10.6.2. a harmonikus felelős párkapcsolatok kialakításában, a családi életre való 

felkészülésben, 

6.2.10.6.3. fiatalkorúak házasságkötése esetén alapvető családtervezési ismeretekhez való 

hozzájutásban. 

6.2.10.7. Családvédelmi tanácsadás: családtámogatási ellátási formák, tanácsadás súlyos 

válságban lévő, a terhesség megszakítás gondolatával foglalkozó párok részére, a magzati élet 

védelmére. Megfelelő ellensúlyt képez, segítséget ad a válság feloldásában, (hogy a leendő anya 

felelősségét átérezve, megalapozott ismeretek birtokában tudatosan döntsön magzata sorsáról), 

ösztönzi a lakossági szűrővizsgálatok igénybevételét. 

6.2.10.8. Vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását: 

6.2.10.8.1. Írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet. 
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6.2.10.8.2. Átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a 

választott intézménynek. 

6.2.10.8.3. Nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét. 

6.2.10.8.4. Tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja. 

6.2.10.8.5. Havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon vesz részt. 

6.2.10.8.6. Adatot szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít. 

6.2.10.8.7. A hatékony munka érdekében kapcsolatot tart a társszakmák képviselőivel. 

6.2.11. Egészségfejlesztés: 

6.2.11.1. Végzi az egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok 

koordinálását, részt vesz a végrehajtásban. 

6.2.11.2. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. 

6.2.11.3. Részt vesz a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok 

kidolgozásában és végrehajtásában (önkormányzati-, iskolai egészségnapok, bentlakásos 

intézmények lakói részére egészségfejlesztési és rendszeres intézeti programok szervezése). 

6.2.11.4. A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatásáról 

gondoskodik. 

6.2.11.5. Az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás 

megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat 

kezdeményez. 

6.2.11.6. Felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály tervezetek 

véleményezésében. 

6.2.11.7. Együttműködik a területi döntéshozókkal, a területen működő gyógyító-megelőző 

hálózattal. 

6.2.11.8. Feladata az egészséges életvitel oktatási intézményben történő népszerűsítése, 

ismertetése, egészségkommunikáció minden színtéren. 

6.2.11.9. A lakosság egészségi állapotáról a statisztikai adatok (HAMIR) alapján elemzést 

készít. 

7.  Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály I. feladatai 

7.1. Az ingatlan-nyilvántartási ügyekben beérkező jogorvoslatok felülvizsgálata, felterjesztése a 

másodfokú hatósághoz és BFKH Jogi-és Perképviseleti Főosztályához,  

7.2. A visszaérkezett másodfokú döntések és bírósági ítéletek összegzése, a típushibák 

kigyűjtése és rendszerezése, 

7.3. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást, ennek 

keretében az ügyben keletkezett iratokat - a változással kapcsolatos eljárás engedélyezése 

végett - előzetesen felterjeszti Budapest Főváros Kormányhivatala felé, 

7.4. Gondoskodik a hivatalvezetőhöz érkező iratok feldolgozásáról, intézéséről 

7.5. Gondoskodik a statisztikai jelentések összegyűjtéséről, összesítéséről és továbbításáról. 

8. Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály II. feladatai 

8.1. A jogszabályban meghatározott illetékességi területen - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági 

ügyekben; 

8.2. Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 

8.3. Átvezeti a kerületek közigazgatási, belterületi, zártkerti határában történt változásokat; 

8.4. Lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 

8.5. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 

9. Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály III. feladatai 

9.1. A jogszabályban meghatározott illetékességi területen - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági 

ügyekben; 
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9.2. Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 

9.3. Átvezeti a kerületek közigazgatási, belterületi, zártkerti határában történt változásokat; 

9.4. Lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 

9.5. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 

10. Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály feladatai 

10.1. Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 

10.2. Intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatok jogszerű 

végrehajtásáról; 

10.3. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos körzeti földhivatali feladatokat; 

10.4. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki a földmérési 

munkarészekről, térképekről, és földmérési adatot szolgáltat; 

10.5. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 

10.6. Ellátja a kerületek közigazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági 

feladatokat; 

10.7. Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 

minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot 

szolgáltat; 

10.8. A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében helyszínelést végez, az 

észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

10.9. Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 

10.10. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág-változásokkal kapcsolatos osztályba 

sorolásokat; 

10.11. Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot 

szolgáltat, előkészíti, és másodfokú eljárásra felterjeszti a földhasználati nyilvántartási ügyekben 

benyújtott fellebbezéseket; 

10.12. A földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 

nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében szükséges intézkedéseket 

illetékességi területén megteszi; 

10.13. Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 

10.14. Illetékességi területén folyamatosan - különösen a határszemlék keretében - ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

10.15. A határszemle ellenőrzésekről minden évben, írásban beszámolót készít, és azt 

felterjeszti Budapest Főváros Kormányhivatalának; 

10.16. Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól 

kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 

kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, Budapest Főváros Kormányhivatala részére 

továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás 

esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti 

állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

10.17. A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 

átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

10.18. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 

szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

10.19. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 

érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 
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10.20. Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 

földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 

feladatokat; 

10.21. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 

járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

10.22. Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 

megszervezésében; 

10.23. Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos körzeti hivatali 

feladatokat; 

10.24. Statisztikai adatokat állít össze és szolgáltat. 

11.  Földhivatali Főosztály Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály feladatai 

Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály I-III., valamint a Földmérési és Földügyi Osztály hatáskörébe 

tartozó feladatok ellátására vonatkozóan: 

11.1. Működteti az ügyfélszolgálatot; 

11.2. Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről; 

11.3. Iratbevételi, iratérkeztetési, iktatási feladatokat teljesít és ellátja az ezzel kapcsolatos 

ügyviteli munkát; 

11.4. Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a hivatal megfelelő szervezeti egységéhez való 

eljuttatását; 

11.5. Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással 

kapcsolatos feladatokat; 

11.6. Postabontási feladatokat teljesít és ellátja az ezzel kapcsolatos ügyviteli munkát; 

11.7. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-

nyilvántartás részeiről; 

11.8. Gondoskodik a számlák kiállításáról, az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről és a 

jóváírási értesítők kezeléséről; 

11.9. Kísérő jegyzékkel továbbítja a szerződéseket az illetékhivatal részére; 

11.10. A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően, felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 

felhasználásáért, tárolásáért; 

11.11. Budapest Főváros Kormányhivatalával együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a 

biztonsági előírások betartását; 

11.12. Statisztikai adatokat állít össze és szolgáltat. 

12. Földhivatali Főosztály Földhivatali Ügyirat-kezelési Osztály feladatai  

Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály I-III., valamint a Földmérési és Földügyi Osztály hatáskörébe 

tartozó feladatok ellátására vonatkozóan: 
12.1. Expediálja az elkészített ügyiratokat, vezeti a postakönyvet,  

12.2. Ellátja a hivatalos adatszolgáltatással kapcsolatos körzeti hivatali feladatokat, 

12.3. Átveszi és irattározza az elintézett ügyiratokat, gondoskodik a visszaérkezett térti 

vevények kezeléséről, 

12.4. Kezeli az okirattárat. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 
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1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Kormányablak Osztály I. 

1.1. 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  

Ügyfélfogadási rend 

Hétfő 7
00

-17
00

 

Kedd 8
00

-18
00

 

Szerda 8
00

-20
00

 

Csütörtök  8
00

-18
00

 

Péntek 8
00

-15
00

 

Munkarend  

Hétfő 8
00

-18
00

 

Kedd 8
00

-16
30

 

Szerda 8
00

-16
30

 

Csütörtök  8
00

-16
00

 

Péntek 8
00

-13
00

 

1. Kormányablak Osztály II.  

1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatt  
Ügyfélfogadási rend 

Hétfő 7
00

-17
00

 

Kedd 8
00

-18
00

 

Szerda 8
00

-20
00

 

Csütörtök  8
00

-18
00

 

Péntek 8
00

-15
00

 

2. Hatósági Osztály I. 

1111 Budapest, Bocskai út 39-41. szám alatt 

Ügyfélfogadási rend  

Hétfő 13
00

-17
00
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Kedd -  

Szerda 8
00

-16
30

 

Csütörtök  -  

Péntek 8
00

-12
00

 

Munkarend 

Hétfő 8
00

-18
00

 

Kedd 8
00

-16
30

 

Szerda 8
00

-16
30

 

Csütörtök  8
00

-16
00

 

Péntek 8
00

-13
00

 

3. Hatósági Osztály II.  

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. szám alatt 

Munkarend 

Hétfő 8
00

-18
00

 

Kedd 8
00

-16
30

 

Szerda 8
00

-16
30

 

Csütörtök  8
00

-16
00

 

Péntek 8
00

-13
00

 

4. Gyámügyi és Családi Csődvédelmi Osztály  

1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatt 

Ügyfélfogadási rend  

Hétfő 13
00

-18
00

 

Kedd -  

Szerda 8
00

-16
30

 

Csütörtök  -  

Péntek 8
00

-12
00

 

Munkarend 

Hétfő 8
00

-18
00

 

Kedd 8
00

-16
30

 

Szerda 8
00

-16
30

 

Csütörtök  8
00

-16
00

 

Péntek 8
00

-13
00

 

5. Népegészségügyi Osztály  

1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatt 

Ügyfélfogadási rend 
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Hétfő 8
00

-15
00

 

Kedd 8
00

-15
00

 

Szerda 8
00

-15
00

 

Csütörtök  8
00

-15
00

 

Péntek 8
00

-11
00

 

Munkarend  

Hétfő 8
00

-16
30

 

Kedd 8
00

-16
30

 

Szerda 8
00

-16
30

 

Csütörtök  8
00

-16
00

 

Péntek 8
00

-14
00

 

6. Földhivatali Főosztály. 

1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatt 

Munkarend  

Hétfő 7
30

-16
00

 

Kedd 7
30

-16
00

 

Szerda 7
30

-16
00

 

Csütörtök  7
30

-16
00

 

Péntek 7
30

-13
30

 

Ügyfélfogadási rend 

Hétfő 7
30

-15
00

 

Kedd 7
30

-15
00

 

Szerda 7
30

-15
00

 

Csütörtök  7
30

-15
00

 

Péntek 7
30

-11
00
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Dr. Horvhth Bai6zs 

est F&v&ros Kormhnyhivatala 
XI!. Kerijleti Wivatala 

HivatalvemetB-helyetM 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) XII. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A. 

Levelezési címe: 1535 Bp. Pf. 708. 

Telefon: +36-1-896-5274 

Fax: +36-1-237-4840 

E-mail: vezeto@12kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A. 

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

1222 Budapest, Nagytétényi út 15. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XII. 

kerületére terjed ki. Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki 

Engedélyezési Főosztályának illetékessége Budapestre és Pest megyére – a II. fejezet 4. 

pontjában foglalt eltérésekkel – terjed ki. 

A kormányablak hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában, hivatalból indult eljárás esetén a 

1126 Budapest, Kiss János Altábornagy utca 31-33/A szám alatt működő kormányablak az 

illetékes a kerületi hivatal illetékességi területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező ügyfél tekintetében. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

A Hivatal létszáma összesen: 117 fő 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály feladata 

1.1.  Közlekedési igazgatási feladatok 

1.1.1. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatok; 

1.1.2. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott feladatok ellátása; 

1.1.3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 

és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési igazgatási feladatokat.  

1.2. Személyi okmányokkal kapcsolatos feladatok 

1.2.1. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

1.2.2. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-

felvételezés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása;  

1.2.3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti e-

aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés 

megkötésével, új tanúsítványigényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-

ben előírt feladatok. 

1.3. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékleteiben foglalt 

feladatok, így különösen: 

1.3.1. Családtámogatással kapcsolatos feladatok; 

1.3.2. Egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

1.3.3. Nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

javascript:njtDocument('165992.322758');
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1.3.4. Nyugdíjfolyósítással kapcsolatos feladatok; 

1.3.5. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos feladatok; 

1.3.6. Fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatok;  

1.3.7. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok; 

1.3.8. Erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok; 

1.3.9. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatással kapcsolatos feladatok; 

1.3.10. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat szolgáltatással 

kapcsolatos feladatok; 

1.4. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok; 

1.4.1. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatok; 

1.4.2. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatok; 

1.4.3. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási tér önrendelkezési nyilatkozatokkal kapcsolatos 

feladatok. 

1.5. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó feladatok 

1.5.1. Fogadja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, megszüntetésének 

bejelentését az ügyfél személyes megjelenése esetén; 

1.5.2. Tájékoztatja a személyesen megjelenő ügyfelet az elektronikus ügyintézés szabályairól, 

a vállalkozás indításának és a működés alapvető szabályairól (pl. a szükséges képesítésről, a 

képzés megszerzésének feltételeiről a bejelentéshez/tevékenységi engedélyhez kötött gazdasági 

tevékenységről és annak eljárási szabályairól); 

1.5.3. Amennyiben az egyéni vállalkozó kéri, számára egyéni vállalkozói igazolványt állít ki; 

1.5.4. Átveszi az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó igazolványát, amennyiben azt a 

jogszabály az ügyintézés feltételeként előírja (pl. szünetelés bejelentése, igazolvány adatait 

érintő változás); 

1.5.5. Jogszabályi feltételek fennállása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását 

köteles határozattal megtiltani és az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról 

hozott határozat végrehajthatóvá válásáról haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a 

nyilvántartást vezető szervet; 

1.5.6. Az éves ellenőrzési terv keretében közreműködik a hatósági ellenőrzés helyben 

lefolytatott, illetőleg a vállalkozások telephelyén, üzletekben, műhelyekben stb. lefolytatandó 

ellenőrzésekben;  

1.5.7. A nyilvántartásba vett új egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése  

1.6. Népesség nyilvántartói feladatok 

1.6.1. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem 

járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege 

vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén; 

1.6.2. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása; 

1.6.3. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár 

külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány 

kiállítása; 

1.6.4. Külföldről hazatérő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele; 

1.6.5. Letelepedett jogállású személy nyilvántartásba vétele; 

1.6.6. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés); 

1.6.7. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a 

bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés); 

1.6.8. Értesítési cím bejelentése; 

1.6.9. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím 

(címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani; 

1.6.10. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése; 

1.6.11. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele; 
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1.6.12. Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 

nyilatkozat megtétele, visszavonása. 

1.7. Az ügyviteli, humánpolitikai és üzemeltetési feladatokban való közreműködés 

1.7.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

1.7.2. Az osztály informatikai működőképességében való közreműködése; 

1.7.3. A kormányhivatali képzési feladatok ellátásában való közreműködése; 

1.7.4. Az osztály eszköz mozgatási bizonylatok kezelése; 

1.7.5. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

1.7.6. Az osztály üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés: 

felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás. 

2. Hatósági Főosztály Hatósági Osztály feladata 

2.1. Szociális ügyek 

2.1.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása, kiemelt 

ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása) megállapítása, megszüntetése; 

2.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, 

megszüntetése; 

2.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása, megszüntetése; 

2.1.4. Aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása; 

2.1.5. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása; 

2.1.6. A szociális ellátásokkal összefüggő nyilvántartások vezetése. 

2.2. Hatósági feladatok 

2.2.1. Környezetvédelmi hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, egyes levegővédelmi eljárások 

lefolytatása; 

2.2.2. Állatvédelmi jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása; 

2.2.3. Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás helyszínének és időpontjának engedélyezése; 

2.2.4. Az állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás 

lefolytatása; 

2.2.5. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, 

és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

2.2.6. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

2.2.7. A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása; 

2.2.8. Vízközmű rendszerbe történő bekötéssel összefüggő hatósági feladatok ellátása; 

2.2.9. Kérelem alapján indult lakcímrendezési (fiktíválás) eljárás lefolytatása; 

2.2.10. A Kormányablak Osztály által gépjármű igazgatási ügyekben kiszabott eljárási bírságok 

tekintetében a végrehajtási eljárás lefolytatása. 

2.3. Szabálysértési ügyek  

2.3.1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 

feladatok ellátása. 

2.4. Oktatással kapcsolatos feladatok 

2.4.1. Kérelemre induló szakvéleménnyel kapcsolatos ügyekkel összefüggő feladatok ellátása; 

2.4.2. Felülvizsgálati kérelemmel nem érintett szakvélemények átvétele és megőrzése; 

2.4.3. A felnőttoktatás osztályozó vizsgáin történő részvétellel kapcsolatos feladatok ellátása; 

2.4.4. Érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok. 

2.5. Fogyasztóvédelmi feladatok 

2.5.1. Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok; 

2.5.2. Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások intézése; 

2.5.3. Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek; 
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2.5.4. Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy 

a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel; 

2.5.5. Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése; 

2.5.6. Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére 

szexuális termék értékesítése; 

2.5.7. Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére 

vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése; 

2.5.8. Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás 

lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget; 

2.5.9. PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató ellenőrzése; 

2.5.10. Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre; 

2.5.11. Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve; 

2.5.12. Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem 

tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe. 

2.6. Az ügyviteli, humánpolitikai és üzemeltetési feladatokban való közreműködés 

2.6.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

2.6.2. Az osztály informatikai működőképességében való közreműködése; 

2.6.3. A kormányhivatali képzési feladatok ellátásában való közreműködése; 

2.6.4. Az osztály eszköz mozgatási bizonylatok kezelése; 

2.6.5. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

2.6.6. Az osztály üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés: 

felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás. 

3. Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály feladata 

3.1.  A gyermekek védelme érdekében 

3.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 

hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél 

(a továbbiakban: nevelőszülő), vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy 

pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családbafogadó 

gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel; 

3.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 

3.1.3. dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

3.1.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel; 

3.1.5.  Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

3.1.6. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét; 

3.1.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

3.1.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

3.1.9. Dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

3.1.10. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

3.1.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

3.1.12. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

3.1.13. Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

3.1.14. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
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3.1.15. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

3.1.16. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 

3.1.17. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére. 

3.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

3.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

3.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

3.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 

3.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

3.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

3.3.3. Hozzájárul 

3.3.3.1. a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez, 

3.3.3.2. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg, 

3.3.3.3. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához. 

3.3.4. Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

3.3.4.1. az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 

3.3.4.2. az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. 

3.3.5. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt; 

3.3.6.  Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és 

3.3.7. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 

3.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében 

3.4.1. A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 

3.4.2. A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

3.5. Az örökbefogadással kapcsolatban 

3.5.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

3.5.2.  Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

3.6. Vagyoni ügyekben  

3.6.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 

közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

3.6.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 
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3.6.3.  Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a 

végszámadást; 

3.6.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

3.6.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

3.7. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban 

3.7.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli; 

3.7.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket; 

3.7.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

3.7.4. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

3.7.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja a munkadíjukat; 

3.7.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről, és 

3.7.7. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

3.8. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet 

3.8.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

3.8.2.  A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

3.8.3.  A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 

3.8.4.  A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése; 

3.8.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

3.9.  Feljelentést tesz  

3.9.1. A gyermek veszélyeztetése, 

3.9.2. A tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

3.9.3. a 3.9.1. és a 3.9.2. pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más 

bűncselekmény miatt. 

3.10. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

3.10.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

3.10.2. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 

végrehajtásáról; 

3.10.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.10.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 
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3.10.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

3.10.6. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 

3.10.7. jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 

3.10.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

3.10.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

3.10.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési 

tevékenység keretében történő foglalkoztatását, és 

3.10.11. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített 

összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem 

ügyében. 

3.11. Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás területén: 

3.11.1. Érdekérvényesítés elősegítése érdekben tájékoztatást, jogi tanácsadást, érzelmi és 

egyéb segítséget nyújt;  

3.11.2. Azonnali pénzügyi segélyt folyósít; 

3.11.3. Igazolja az áldozati státuszt;  

3.11.4. Az állami kárenyhítésben támogató hatósági feladatokat lát el; 

3.11.5. Áldozatsegítés szolgáltatás visszafizetésére kötelezés során eljár; 

3.11.6. Segítséget nyújt a támogatás igénybevételéhez; 

3.11.7. Peren kívüli támogatásban részesít;  

3.11.8. Támogat a polgári eljárásokban;  

3.11.9.  Támogat a büntetőeljárásokban;  

3.11.10. Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtáshoz kapcsolódó szakrendszert (WEB-

HIR) használja. 

3.12. Az ügyviteli, humánpolitikai és üzemeltetési feladatokban való közreműködés: 

3.12.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

3.12.2. Az osztály informatikai működőképességében való közreműködése; 

3.12.3. A kormányhivatali képzési feladatok ellátásában való közreműködése; 

3.12.4. Az osztály eszköz mozgatási bizonylatok kezelése; 

3.12.5. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

3.12.6. Az osztály üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés: 

felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás. 

4. Műszaki Engedélyezési Főosztály Műszaki Biztonsági Osztály feladata 

4.1. Budapest, Pest-megye és a MOL Dunai finomító Fejér Megyére eső területén ellátja a 

Műszaki biztonsági hatósági feladatokat az alábbi berendezések és létesítmények tekintetében: 

4.1.1. földgáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és telephelyi vezetékek, ezek 

tartozékai; 

4.1.2. nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáztöltő állomásokat; 

4.1.3. szállítható nyomástartó berendezések; 

4.1.4. nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezések, valamint az egyedi sűrített 

földgáztöltő berendezések; 

4.1.5. nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezések; 
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4.1.6. gázüzemű közúti jármű üzemanyag-ellátó berendezései, munkagép és nem közúti gép 

üzemanyag-ellátó berendezései; 

4.1.7. veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, 

csomagolóeszközök, kivéve az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök; 

4.1.8. 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; 

4.1.9. ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, 

biodízelt bioetanolt, biomasszát előállító vagy tároló berendezések, létesítmények; 

4.1.10. az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és 

olajfogyasztó energetikai berendezések, létesítmények; 

4.1.11. a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárások 

hatálya alá tartozó berendezések, létesítmények; 

4.1.12. a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletben 

meghatározott felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák. 

4.2. Budapest, Pest-megye és a MOL Dunai finomító Fejér Megyére eső területén ellátja az 

építésügyi hatósági feladatokat az alábbiak tekintetében 

4.2.1. a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül 

szolgáló építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltő-állomásokat és az azok rendeltetésével 

szorosan összefüggő rendeltetésű építményeket); 

4.2.2. a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai az utak kivételével; 

4.2.3. a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 

építmény; 

4.2.4. a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építmény; 

4.2.5. 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; 

4.2.6. a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését vagy védelmét közvetlenül 

szolgáló építmény; 

4.2.7. az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, 

biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény, a villamosmű kivételével, 

4.2.8. az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító; 

4.2.9. az épített üvegipari vagy fémipari kemence; 

4.2.10. építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep 

építményei); 

4.2.11. 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; 

4.2.12. a hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a hőszolgáltatás 

nyomvonal jellegű építményeit is. 

4.3.  Rendkívüli események kivizsgálása, ellenőrzések 

4.3.1. Kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit; 

4.3.2. A hatáskörébe tartozó berendezések, létesítmények sérülését, robbanását vagy személyi 

sérülést okozó meghibásodását kivizsgálja; 

4.3.3. Ellátja a műszaki balesetek, káresetek adatainak regisztrálásával, azok elemzésével, a 

műszaki okok feltárásával, értékelésével, dokumentálásával kapcsolatos feladatokat; 

4.3.4. Ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket végez a hatáskörébe tartozó berendezések és 

létesítmények tekintetében. 

4.4. Szakhatósági feladatok 

4.4.1. általános építmények építésügyi eljárásokban; 
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4.4.2. épülettel együtt létesülő felvonók és mozgólépcsők engedélyezési eljárásaiban; 

4.4.3. szakhatóságként közreműködik a jogszabályban meghatározott esetekben más hatóság 

hatáskörébe tartozó ügyekben. 

4.5. Nyilvántartási feladatok 

4.5.1. arcképes gázszerelői igazolványok nyilvántartása; 

4.5.2. nyomástartó berendezések; tárolótartályok; ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó 

berendezések; gőzkazánok; sajátos építmények. 

5.  Műszaki Engedélyezési Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály  

5.1. Ellátja a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési, valamint vezetékjogi 

Eljárásokkal kapcsolatos feladatokat; 

5.2. kezeli a vezetékjogi szakterülettel kapcsolatos felvilágosításokat, panaszokat, 

tájékoztatásokat; 

5.3. Ellátja az építésügyi feladatokat a külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a 

termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték tekintetében; 

5.4. 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; 

5.5. Szakhatóságként részt vesz építésügyi használatbavételi eljárásokban; 

5.6. Elvégzi a digitális viteldíjjelzők hatósági hitelesítését; 

5.7. Közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok éves ellenőrzésében. 

6.  Műszaki Engedélyezési Főosztály Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya 

6.1. Elvégzi 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; 

6.2. Közreműködik a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hatósági ellenőrzésében; 

6.3. Közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok éves ellenőrzésében; 

6.4. Elvégzi a játék-automaták hatósági hitelesítését; 

6.5. Elvégzi a gázmérő, villamos fogyasztásmérő közüzemi fogyasztásmérők hitelesítését, áram- 

és feszültéség mérőváltók hatósági hitelesítését;  

6.6. A közüzemi fogyasztásmérők reklamációs vizsgálatait, pontosság- és szerkezeti 

ellenőrzését; 

6.7. Közreműködik a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hatósági ellenőrzésében; 

6.8. Közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok, és közreműködésre, 

minősítésre feljogosított szervezetek éves ellenőrzésében; 

6.9. Eseti jelleggel közreműködik a Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 

által országosan végzett hitelesítésekben (mérőváltók, indukciós fogyasztásmérők hitelesítő 

berendezései); 

6.10. 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;  

6.11. 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. 

7. Műszaki Engedélyezési Főosztály Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya  
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7.1. 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; 

7.2. Elvégzi a vízmérők és hőmennyiség-mérők hitelesítését; 

7.3. Közreműködik a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hatósági ellenőrzésében; 

7.4. Közreműködik a szakterületéhez tartozó hitelesítő laboratóriumok éves ellenőrzésében; 

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

8. Kerületi Hivatalvezetői Titkárság  

8.1. Közreműködik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes feladatainak ellátásában; 

8.2. Segíti a járási hivatalvezető és hivatalvezető helyettes munkáját;  

8.3. Koordinálja a járási hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét; 

8.4. Ellenőrzési tevékenységet folytathat, melynek keretében ellenőrzi a járási hivatalvezető és 

hivatalvezető-helyettes döntéseinek végrehajtását; 

8.5. Közreműködik a védelmi igazgatási feladatok ellátásában. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint, valamint a hivatalvezető egyedi 

intézkedése alapján. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint.  

VI. Fejezet 

  Működési rend 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének kerületi hivatalokra vonatkozó általános szabályai szerint.  

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Kormányablak Osztály 

1.1.  Munkarend 

Hétfő:   07.00 – 15.00 és 09.30 – 17.30 

Kedd:   08.00 – 16.00 és 10.30 – 18.30 

Szerda:  08.00 – 17.00 és 11.30 – 20.30 

Csütörtök:  08.00 – 16.00 és 10.30 – 18.30 

Péntek:  08.00 – 15.00   

1.2. Ügyfélfogadás 

Hétfő:   07.00 – 17.00 

Kedd:   08.00 –18.00 

Szerda:  08.00 – 20.00 

Csütörtök:  08.00 – 18.00 

Péntek:  08.00 – 15.00   

2. Hatósági Osztály 
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2.1. Munkarend 

Hétfő:   08.00 – 18.00 

Kedd:   08.00 – 16.00 

Szerda:  08.00 – 16.30 

Csütörtök:  08.00 – 16.00 

Péntek:  08.00 – 13.30 

2.2. Ügyfélfogadás 

Hétfő:   13.00 – 17.30 

Kedd:   - 

Szerda:  08.00 – 16.00 

Csütörtök:  - 

Péntek:  08.00 – 12.00 

3. Gyámügyi Osztály 

3.1. Munkarend 

Hétfő:   08.00 – 18.00 

Kedd:   08.00 – 16.00 

Szerda:  08.00 – 16.30 

Csütörtök:  08.00 – 16.00 

Péntek:  08.00 – 13.30 

3.2. Ügyfélfogadás 

Hétfő:   13.00 – 17.30 

Kedd:   - 

Szerda:  08.00 – 16.00 

Csütörtök:  - 

Péntek:  08.00 – 12.00 

4. Műszaki Biztonsági Osztály  

4.1. Munkarend 

Hétfő - Csütörtök: 07.00 - 15.15 

Péntek:   07.00 - 14.00 

4.2. Ügyfélfogadás  

Hétfő - Csütörtök: 07.00 - 15.15 
Péntek:   07.00 - 14.00 
4.3. Gázszerelői igazolványok ügyintézése 

Hétfő - Csütörtök: 09.00 - 14.00 

Péntek:   09.00 - 12.00 

5. Villamosenergia-ipari Osztály  

5.1. Munkarend 

Hétfő – Csütörtök: 07.00 - 15.15 

Péntek:   07.00 - 14.00 

5.2. Ügyfélfogadás  

Hétfő – Csütörtök: 07.00 - 15.15 
Péntek:   07.00 - 14.00 

6. Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya 

6.1. Munkarend 

Hétfő - Csütörtök: 07.00 - 15.15 

Péntek:   07.00 - 14.00 

6.2. Ügyfélfogadás  

Hétfő - Csütörtök: 07.00 - 15.15 
Péntek:   07.00 - 14.00 
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7. Folyadékmechanikai-hitelesítések Osztálya 

7.1. Munkarend 

Hétfő – Csütörtök: 07.00 - 15.15 

Péntek:   07.00 - 14.00 

7.2. Ügyfélfogadás  

Hétfő – Csütörtök: 07.00 - 15.15 
Péntek:   07.00 - 14.00 



Budapsst, 2017. kebruar 28 

Budapest, 2017, februhr 28. 

Budapest FgvAtos Ketm&nyhivatala 

Xlft, Keriisirael MEvatala 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) XIII. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 

Levelezési címe: 1381 Budapest, Pf. 1349. 

Telefon: +36-1-896-5300 

Fax:+36-1-237-4827 

E-mail: titkarsag@13kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

A székhellyel megegyező címen működik a Kerületi Hivatalvezetői Titkárság, a Hatósági Osztály 

1., a Hatósági Osztály 2. és a Gyámügyi Osztály. 

2.2. Hivatali telephelyek: 

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c (Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály, levelezési címe: 1139 

Budapest, Teve u. 1/a-c.) 

1137 Budapest, Katona József u. 25. (Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály, levelezési 

címe: 1389 Budapest, Pf. 143.) 

1139 Budapest, Váci út 71. (Hatósági Főosztály Lakástámogatási Osztály, levelezési címe: 1391 

Budapest, Pf. 238.) 

1133 Budapest, Visegrádi utca 110. (Központi Okmányirodai Főosztály, levelezési címe: 1387 

Budapest, Pf. 1004.) 

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. (Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály, levelezési címe: 1387 

Budapest, Pf. 27.) 

2700 Cegléd, Rákóczi út 14. (Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztály Cegléd, levelezési címe: 2701 Cegléd, Pf. 88.) 

2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16. (Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztály Vác, levelezési címe: 2601 Vác, Pf. 240.) 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XIII. 

kerületére terjed ki. 

A Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály a jogszabályban meghatározott ügytípusokban 

országos illetékességgel rendelkezik. 

A Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály illetékessége Budapest Főváros VI. és XIII. 
kerületére terjed ki. 
A Hatósági Főosztály Lakástámogatási Osztály illetékessége Budapest Főváros és Pest megye 
területére tejed ki. 
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A Központi Okmányirodai Főosztály egész országra kiterjedően általános illetékességgel látja el 
feladatait, egyes, külön jogszabályban meghatározott eljárásokban kizárólagos illetékességgel jár 
el. 
Az Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály illetékessége külön jogszabály, illetve egyéb utasítás 
szerint Budapest és Pest megye illetékességi területére terjed ki, valamint bizonyos 
ügytípusokban országos illetékességgel rendelkezik. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 
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A Hivatal létszáma összesen: 457 fő 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kerületi Hivatalvezetői Titkárság 

1.1. Kerületi hivatalvezetői titkársági feladatok ellátás; 

1.2. Kerületi adatvédelmi kapcsolattartói feladatok ellátása; 

1.3. A kerületi védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 

1.3.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

1.3.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat; 

1.3.3. A különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatokat; 

1.3.4. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában; a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.3.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

1.3.6. 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. 

2. Hatósági Főosztály 

2.1. Ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok ellátása; 

2.2. Hatósági feladatok ellátása; 

2.3. Igazságügyi feladatok ellátása; 

2.4. Oktatással kapcsolatos feladatok ellátása; 

2.5. Szociális és gyámügyi feladatok ellátása; 

2.6. Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok ellátása; 

2.7. Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

2.8.  Kormányablak Osztály 

2.8.1. Okmányirodai feladatellátás körében ellátja: 

2.8.1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

2.8.1.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatokat; 

2.8.1.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

2.8.1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

2.8.1.5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, 

valamint annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott személyazonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

2.8.1.7. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 
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2.8.1.8. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

2.8.1.9. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

2.8.1.10. A Kormányablakok hatásköreire vonatkozó külön jogszabály alapján ellátja: 

2.8.1.11. Örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.12. Mérésügyi és műszaki biztonsági szakhatósági feladatok; 

2.8.1.13. Rendészettel kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.14. Családtámogatással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.15. Egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.16. Nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.17. Nyugdíjfolyósítással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.18. Gyermekvédelemi és gyámügyi feladatok; 

2.8.1.19. Lakástámogatással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.20. Lakás-takarékpénztári feladatok; 

2.8.1.21. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.22. Fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatok;  

2.8.1.23. Gyermek-, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.24. A szomszédos államokban élő magyar diákok diák-kedvezményeivel kapcsolatos 

feladatok; 

2.8.1.25. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.26. Földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.27. Kerületi hivatal állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.28. Környezet-és település-egészségüggyel kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.29. Kereskedelmi és piacfelügyeleti feladatok;  

2.8.1.30. Kémiai biztonsági feladatok; 

2.8.1.31. Reklámfelügyeleti feladatok; 

2.8.1.32. Kártalanítási eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.33. Bontással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.34. Összevont telepítési eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.35. Erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.36. Cég- és változásbejegyzési eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.8.1.37. Kiegészítő szolgáltatások; 

2.8.1.38. Információ nyújtása egyéb nem a kormányablak hatáskörébe tartozó ügyekben; 

2.8.1.39.  Közhiteles ingatlan-nyilvántartásból való adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok. 

2.9. Hatósági Osztály 1.  

2.9.1. A szociális igazgatási feladatkörében ellátja: 

2.9.1.1. Ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos feladatok (súlyosan fogyatékos, tartósan 

beteg 18 év alatti személy ápolását végző, fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy 

ápolása, valamint kiemelt ápolást igénylő személy ápolása); 

2.9.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos feladatok; 

2.9.1.3. Időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos feladatok; 

2.9.1.4. Alanyi és normatív közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos feladatok; 

2.9.1.5. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról és a közgyógyellátásról országos 

nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok; 

2.9.1.6. Aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos feladatok; 

2.9.1.7. Egyéb hatósági feladatellátás körében ellátja: 

2.9.1.8. A hadigondozottak ellátásával kapcsolatos feladatokat; 

2.9.1.9. A jogosulatlanul felvett ellátások visszafizetésének végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat; 

2.9.1.10. Az utazási kedvezményre jogosító hatósági bizonyítványok kiadásával 

kapcsolatos feladatokat; 

2.9.1.11. A védendő fogyasztói igazolások kiadásával kapcsolatos feladatokat; 

2.9.1.12. A közfoglalkoztatással és a nyári diákmunka lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat. 
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2.10. Hatósági Osztály 2.  

2.10.1. Hatósági feladatellátás körében ellátja:  

2.10.1.1. Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges 

alapadatok szolgáltatása a VIZIR részére; 

2.10.1.2. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az 

állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

2.10.1.3. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű 

társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

2.10.1.4. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

2.10.1.5. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

2.10.1.6. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi 

menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a 

helyszíni szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a 

fenntartó által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

2.10.1.7. A jogi segítségnyújtással összefüggő feladatokat; 

2.10.1.8. A bűncselekmények áldozatainak segítésével és az állami kárenyhítéssel 

kapcsolatos feladatokat; 

2.10.1.9. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

2.10.2. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 

2.10.2.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

2.10.2.2. A szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat 

2.10.3. Egyéb hatósági feladat ellátás: 

2.10.3.1. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvényben (Szabs. törvény) meghatározott feladatokat; 

2.11. Gyámügyi Osztály 

2.11.1. Gyermekvédelmi intézkedések keretében gondoskodik:  

2.11.1.1. A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről; 

2.11.1.2. Nevelésbe vételéről; 

2.11.1.3. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult 

szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét; 

2.11.1.4. A gyermek védelembe vételéről, a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, az 

iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésének kezdeményezéséről; 

2.11.1.5. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését és megszűnését 

2.11.2.  Pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban gondoskodik: 

2.11.2.1. Az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

2.11.2.2. A gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

2.11.3. Eljár a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

2.11.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

2.11.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

2.11.3.3. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait;  

2.11.3.4. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 

2.11.3.5. Eljár a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 

gyermeke érdekében; 

2.11.3.6. A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 
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2.11.3.7. Titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

2.11.4. Az örökbefogadással kapcsolatban elbírálja a gyermeket örökbe fogadni szándékozók 

alkalmasságát, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba 

való felvételét, felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke 

ismeretlen személy általi örökbefogadásához;  

2.11.5. Pert kezdeményez a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a gyermek harmadik 

személynél történő elhelyezése, továbbá a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, 

megszüntetése, megváltoztatása iránt, illetve a számadási kötelezettség, illetve a számadás 

helyességének megállapítása iránt; 

2.11.6. Feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése, a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy,a 

gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt; 

2.11.7.  Eljár a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos 

ügyekben;  

2.11.8. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban: 

2.11.8.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, 

a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, továbbá felügyeli a 

családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám tevékenységét; 

2.11.8.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket, továbbá külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, 

zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel; 

2.11.8.3. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

2.11.8.4. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

2.11.9. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

2.11.9.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról; 

2.11.9.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

2.11.9.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a 

végszámadást; 

2.11.9.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni 

értékű jogával kapcsolatos ügyekben és a hagyatéki eljárásban. 

2.12. Foglalkoztatási Osztály 

2.12.1. Az osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

2.12.1.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj 

előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 

megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 

megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 

2.12.1.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével 

kapcsolatos feladatokat elvégzi; 

2.12.1.3. Ellátja a kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő 

támogatások megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; 

2.12.1.4. A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával a 

munkáltatóval kapcsolatos együttműködés tapasztalatairól, a rendelkezésére álló munkaerő-piaci 

információkról tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt; 
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2.12.1.5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes 

iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró állami 

foglalkoztatási szerv részére; 

2.12.1.6. A benyújtott méltányossági kérelmeket elbírálja; 

2.12.1.7. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a 

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

követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

2.12.1.8. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ- számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ- számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ- számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

2.12.1.9. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadásával 

kapcsolatos feladatokat; 

2.12.1.10. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

2.12.1.11. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (a 

továbbiakban: MEV) működtetésében; 

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

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

2.12.1.13. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat; 

2.12.1.14. Ellátja a felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 

közzétételével kapcsolatos feladatokat; 

2.12.1.15. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

2.12.2. Az osztály szolgáltatási feladatai: 

2.12.2.1. Munkaközvetítést végez; 

2.12.2.2. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó munkaerő-piaci 

szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 

2.12.2.3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 

2.12.2.4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében 

kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci 

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

korlátozó okokat; 

2.12.2.5. A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt 

figyelmet fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására; 

2.12.2.6. Információt nyújt, tanácsadást végez; 

2.12.2.7. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

2.12.2.8. Kapcsolatot tart az illetékességi területén működő és a főváros gazdasági 

életében részt vevő munkaadókkal, a kerületi önkormányzatokkal, a kerületben és a fővárosban 

működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási 

helyzet javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket 

és értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket végez; 

2.12.2.9. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

2.12.2.10. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

2.12.3. Az osztály európai uniós és nemzetközi feladatai: 

2.12.3.1. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási 

és tanácsadási feladatokat; 
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2.12.3.2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók 

álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és 

esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 

munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 

egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

2.12.3.3. A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére 

irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői 

nyilatkozat); 

2.12.3.4. Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében 

gondoskodik az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-

piaci szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő 

támogatás(ok) nyújtásáról.  

2.12.4. Az osztály a hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló 

feladatai: 

2.12.4.1. Fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt 

munkaerőigényeket; 

2.12.4.2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 

országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 

ország területére;  

2.12.4.3. Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vont ügyfél 

foglalkoztatását vállaló – a kerületi hivatal illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel 

rendelkező – munkáltatók részére; 

2.12.4.4. Ellátja az ügyfelek iratanyagainak illetékesség változás miatt szükséges 

áttételével kapcsolatos feladatokat. 

2.12.5. Az osztály koordinációs feladatai: 

2.12.5.1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról 

szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 

2.12.5.2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci feladatokat ellátó osztályaival, ennek 

keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 

értékeléseket készít; 

2.12.5.3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket 

véleményezi; 

2.12.5.4. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel, non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

2.12.5.5. Segíti a Foglalkoztatási Főosztály program-tervező munkáját, összegyűjti az 

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat;  

2.12.5.6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, feladatkörébe tartozó 

tájékoztatáskéréseket; 

2.12.5.7. Kapcsolatot tart és együttműködik a projektek megvalósításban résztvevő 

szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel; 

2.12.5.8. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken; 

2.12.5.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján 

megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának 

feltételeit. Együttműködik és tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó kerületi hivatalokat a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, 

szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés); 

2.12.5.10. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 
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2.12.6. Az osztály közfoglalkoztatási feladatai: 

2.12.6.1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

2.12.6.2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 

2.12.6.3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos jogszabály által a 

Hivatal hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat; 

2.12.6.4. Szervezi a közfoglalkoztatást; 

2.12.6.5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 

2.12.6.6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázison keresztül adatszolgáltatást 

végez; 

2.12.6.7. Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályt a 

közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 

rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról; 

2.12.6.8. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéshez szükséges koordinációs 

és kommunikációs feladatai keretében illetékességi területén együttműködik a kerületi hivatal 

„közfoglalkoztatási referensével”, melynek keretében szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt. 

2.12.7. Az osztály egyéb feladatai: 

2.12.7.1. Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait, kiállítja az OEP 

kiskönyvet, igazolja az álláskeresési ellátás és a keresetpótló juttatás folyósításának idejét; 

2.12.7.2. Az Flt. 57/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyilvántartásba vett 

adatokból adatokat szolgáltat: 

2.12.7.3. a nyugdíj-és és egészbiztosítási szerveinek az ellátás megállapítás, folyósítása, 

ellenőrzés céljából; 

2.12.7.4. a szociális igazgatás szerveinek az aktív korúak ellátása megállapítási és 

folyósítási feltételei fennállásának megállapítása céljából; 

2.12.7.5. a központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és 

tartózkodásához kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából; 

2.12.7.6. az adóigazgatás szerveinek az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a 

munkaerő-piaci járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából (NAV). 

2.12.7.7. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

2.12.7.8. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

2.13. Lakástámogatási Osztály  

2.13.1. Kezeli és folyamatosan karbantartja a lakáscélú támogatással kapcsolatos adatbázisokat; 

2.13.2. Elkészíti a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, 

valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő jogok 

és tények, (pl.: jelzálogjog, tulajdonváltozás,-telekalakítás,-társasházalapítás,-épületkiemelés, 

használat,- haszonélvezet, - telki szolgalmi jog bejegyzésének engedélyezése,) 

bejegyezhetőségéhez szükséges iratokat. Elbírálja a további hitelkérelmek ingatlan-

nyilvántartásba való bejegyezhetőségét. Jogszabályi feltételek és a belső utasításban leírtak 

alapján a további hitel bejegyezhetőséghez hozzájárul, vagy megtagadja; 

2.13.3. Elkészíti a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog 

valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez (a támogatás visszafizetése, a támogatás 

visszafizetési kötelezettségének jegyzői felfüggesztése és a támogatási összeg letétbe 

helyezése, jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom lejárata) szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatokat; 

2.13.4. Ügyféli jogaival élve ellenőrzi az önkormányzatok jegyzőinek lakástámogatással 

kapcsolatos határozatait és jogsértés esetén azok kijavítását, módosítását, visszavonását 

kezdeményezi a jegyzőnél. Az önkormányzatok jegyzőinek határozata alapján gondoskodik az 

ügyfelek által letétbe helyezett támogatások ügyfelek részére történő kifizetéséről; 

2.13.5. Az ügyfél kérelmére, ingatlan értékesítése esetén a támogatás visszafizetésének 

felfüggesztéséről, és az új ingatlan megszerzését követően a támogatás bejegyzéséről illetve a 

letétbe helyezett támogatások ügyfelek részére történő kifizetéséről gondoskodik; 
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2.13.6. Az ügyfél kérelme alapján hatósági eljárás keretében kivizsgálja az ügyfelek támogatásra 

való jogosultságát, ha az ügyfél igényét a hitelintézetek elutasítják; 

2.13.7. 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. A támogatások jogosulatlan felhasználása esetén, indokolt esetben 

büntető feljelentést tesz a nyomozóhatóságnál; 

2.13.8.  Az ügyfél kérelmére a támogatás visszafizetésére részletfizetést engedélyez és 

figyelemmel kíséri a részletek befizetését. A visszafizetésre kötelezett ügyfél nem fizetése esetén 

a követelés behajtása érdekében végrehajtási eljárást kezdeményez az adóhatóságnál; 

2.13.9. Érvényesíti a Magyar Állam követelését a támogatott személyek ingatlanára harmadik 

személyek által indított végrehajtási eljárásokban; 

2.13.10. Ellátja a Magyar Állam képviseletét a támogatottak ellen harmadik személyek 

által indított bírósági eljárásokban; 

2.13.11. Részt vesz a lakástámogatási feladatok ellátásához kapcsolatos belső 

szabályzatok és jogszabálytervezetek véleményezésében; 

2.13.12. Személyes és telefonos, e-mailes ügyfélszolgálatot működtet, melyen keresztül 

tájékoztatja a támogatottat a támogatás igénylésével kapcsolatos eljárásról és előírásokról. 

Konzultációt biztosít a támogatottaknak és befogadja a kérelmeket, az eredeti okiratok alapján 

hitelesíti azok másolati példányait; 

2.13.13. Együttműködik a Kincstár és a Kormányhivatal illetékes főosztályaival, és a 

feladata ellátásához kapcsolódó külső szervezetekkel.   

3. Központi Okmányirodai Főosztály  

3.1. Személyi Okmány Osztály  

3.1.1. 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; 

3.1.2. A járművezetői engedély iránti kérelmek átvétele, a kérelemmel összefüggő okmányok 

kiállításának kezdeményezése, a helyben elkészített okmányok (nemzetközi vezetői engedély) 

ügyfél részére történő átadása; 

3.1.3. 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; 

3.1.4. Az úti okmány iránti kérelmek átvétele, illetve intézkedés az okmány kiállítására 

vonatkozóan; 

3.1.5. A hatáskörébe tartozó okmányokkal összefüggő adatkezelési és nyilvántartási feladatok 

ellátása; 

3.1.6. Intézkedés a leadott és bevont okmányok központi selejtezésre történő átadásáról; 

3.1.7. Ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, cseréjével, meghosszabbításával, díj ellenében 

a parkolási igazolvány pótlásával összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány 

kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról; 

3.1.8. 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; 

3.1.9. Lefolytatja az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos regisztrációs eljárást; 

3.1.10. A hatáskörébe tartozó ügyekben a KEP okmányirodai funkciókkal kapcsolatos feladatok 

ellátása; 

3.1.11. A személyesen benyújtott kérelmek tekintetében 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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3.1.12. Intézkedik a Nemzeti Egységes kártyarendszer adatlapok rögzítéséről, a szükséges 

fénykép-és aláírás felvételezésről; 

3.1.13. Az elkészült okmányokat bevételezi, majd átadja az ügyfeleknek, amennyiben nem 

kérték azok postázását; 

3.1.14. Gondoskodik az azonnali, a sürgősségi és a soron kívüli útlevelek ügyfél részére 

határidőben történő átadásáról; 

3.1.15. Továbbítja központi archiválásra a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező iratokat; 

3.1.16. Büntető feljelentés megtételének kezdeményezése az osztály feladatkörébe tartozó 

eljárások során tudomásra jutott bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetén. 

3.2.  Gépjármű Okmány Osztály 

3.2.1. A járműokmányok kiállításával, kiállításának kezdeményezésével kapcsolatos feladatok 

ellátása; 

3.2.2. A hatáskörébe tartozó okmányokkal összefüggő adatkezelési és nyilvántartási feladatok 

ellátása; 

3.2.3. 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; 

3.2.4. 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; 

3.2.5. Kizárólagos illetékességi körben ellátja az OT betűjelű különleges rendszámtábla és az 

SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával kapcsolatos feladatokat; 

3.2.6. A fővárosban ország területére kiterjedő illetékességgel a „P” és „Z” betűjelű ideiglenes 

rendszámtáblákkal, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekkel összefüggő 

járműigazgatási feladatok ellátása; 

3.2.7. Intézkedés az osztály hatáskörébe tartozó okmányok ügyfél részére történő átadásáról; 

3.2.8. Büntető feljelentés megtételének kezdeményezése az osztály feladatkörébe tartozó 

eljárások során tudomásra jutott bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetén; 

3.2.9. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésével és 

használatával kapcsolatos nyilvántartási feladatok kérelemre történő ellátása; 

3.2.10.  Lefolytatja az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos regisztrációs eljárást; 

3.2.11.  A személyesen benyújtott kérelmek tekintetében a jogszabályi feltételek fennállása és a 

felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén adatszolgáltatást teljesít a közúti 

közlekedési nyilvántartásból; 

3.2.12.  A Magyar Autóklubban lévő kirendeltség működésének összehangolása, 

szervezésének, koordinálásának ellátása és az általa ellátott feladatok végrehajtásának, szakmai 

feltételrendszerének támogatása; 

3.2.13.  A hatáskörébe tartozó ügyekben a KEP okmányirodai funkciókkal kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

3.3.  Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály 

3.3.1. Büntető feljelentés megtételének kezdeményezése az osztály feladatkörébe tartozó 

eljárások során tudomásra jutott bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetén; 

3.3.2. Tájékoztatást ad a telefonon érkező, hatáskörébe tartozó kérdésekre, közreműködik a 

faxon, e-mailben vagy levélben érkező megkeresések megválaszolásában; 

3.3.3. 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; 

3.3.4. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítására irányuló eljárás során végzi 

az ügyfelek tanfolyammentes gyakorlati vezetési, illetve közlekedési alapismeretekből történő 

vizsgára kötelezését; 
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3.3.5. 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; 

3.3.6. Selejtezi az egy évi időtartamot meghaladóan tárolt, átvenni elmulasztott 

személyazonosító igazolványokat, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 

igazolványokat, vezetői engedélyeket és útleveleket; 

3.3.7. Teljesíti az ügyfelek okmányok kézbesítési címének módosítására irányuló kérelmeit; 

3.3.8. Kezeli az ügyfélszolgálaton kezdeményezett ügyintézések során keletkezett téves illeték, 

illetve díj befizetéseket és túlfizetéseket; 

3.3.9. 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; 

3.3.10. Végzi az adóhatóság és szabálysértési hatóság értesítését gépjármű tulajdonjog-

változásának késedelmes bejelentése esetén; 

3.3.11. Végzi az elektronikus úton benyújtott, gépjármű tulajdonjogának változására vonatkozó 

eladó általi bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat; 

3.3.12. Közreműködik a mozgásában korlátozott személy részére történő parkolási igazolványok, 

illetve intézményi igazolványok kiadásában; 

3.3.13. Végzi a feladatkörét érintően a vezetői engedélyek vonatkozásában a költségmentesség 

iránti kérelmek elbírálását; 

3.3.14. Gondoskodik a hatósági jelzések (rendszámtábla) és gépjármű okmányok (forgalmi 

engedély, törzskönyv) találása, elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése esetén e 

ténynek a járműnyilvántartáson történő átvezetéséről; 

3.3.15. Teljesíti a „P”, „E”, „Z”, „SP”, és „M” betűjelű rendszámtábla ügyfélszolgálat általi 

kiadásával összefüggő megkereséseket; 

3.3.16. Kapcsolatot tart papír alapon, elektronikus úton és telefonon keresztül eljárásai során az 

ügyfelekkel és a társszervekkel; 

3.3.17. Támogatja a személyes ügyfélszolgálat munkáját, az ügyfélszolgálaton közvetlenül nem 

elintézhető ügyekben a szükséges végzéseket, határozatokat meghozza; 

3.3.18. Intézkedik az ügyfélszolgálaton bejelentett elvesztett, eltulajdonított, megsemmisült 

törzskönyvek pótlása esetén a törzskönyv kiállításának kezdeményezéséről, amennyiben az 

ügyfél ismételt személyes megjelenése nem indokolt; 

3.3.19. Gondoskodik a helyi kiállítású okmányok helyi megsemmisítéséről; 

3.3.20. Szükség esetén részt vesz a személyes ügyfélszolgálati feladatok (ügyintézés) 

ellátásában; 

3.3.21. Teljesíti azon, a Gépjármű Okmány Osztály esetén meghatározott elsőfokú gépjármű 

igazgatási eljárás típusokban a főosztályhoz benyújtott kérelmeket, amelyek esetén azonos 

ügyfél egy ügyfélfogadási napon belül kettőnél több ügyet kíván intézni; 

3.3.22. Az ország egész területére kiterjedő, kizárólagos illetékességgel engedélyezi az 

egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla megválasztását, legyártását; 

3.3.23. Kizárólagos illetékességgel ellátja a DT, CK, CD betűjelű különleges rendszámok 

kiadásával kapcsolatos feladatokat; 

3.3.24. Végzi a Magyar Honvédség, a Rendőrség, a Határőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv, a NAV és a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire a sorozatban előállított 

rendszámtáblák megrendelését, kiadását; 

3.3.25. Gondoskodik a járműforgalmazók járműkísérő lappal történő ellátásáról, a járműkísérő 

lap kiadásáról nyilvántartást vezet és annak felhasználását folyamatosan ellenőrzi; 
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3.3.26. Továbbítja a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 

Államtitkárság Okmánytári Főosztály Közlekedési Okmánytár részére a nyilvántartásba történő 

bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat. 

4.  Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály 

4.1. Ügyviteli Osztály 

4.1.1. Az egészségügyi szakellenőrzések tekintetében a keresőképesség, a keresőképtelenség 

ellenőrzésével, elbírálásával és a jelentésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat látja el; 

4.1.2. 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; 

4.1.3. Az üzemi balesettel, a hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok 

gyűjtésével összefüggő feladatokat; 

4.1.4. A Főosztály kontaktcenterének működtetése; 

4.1.5. Döntés előkészítő információk beszerzésével, kiemelt feladatok koordinálásával és 

ügyviteli feladatok figyelemmel kísérésével segíti a Főosztály vezetését és feladatellátását: 

4.1.5.1. az ügyviteli feladatok ellátása, a központi ügykezelési feladatok ellátása, a főosztály 

ügykezelési tevékenységének szükség szerinti koordinációja, 

4.1.5.2. az irattárral, az iratanyag selejtezésével kapcsolatos teendők ellátása, 

4.1.5.3. az őrzési idő elteltével nem selejtezhető központi irattári anyagok átadása a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően az illetékes levéltárnak. 

4.1.6. A főosztály bélyegzőinek nyilvántartása, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése; 

4.1.7. A főosztály szervezetszabályozó eszközeinek nyilvántartása, az eljárási rend-

tervezeteinek véleményeztetése, a kiadott eljárási rendek nyilvántartása; 

4.1.8. A főosztály éves és időközi beszámolói összeállításának koordinálása; 

4.1.9. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) és egyéb külső 

szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozás, adatszolgáltatás; 

4.1.10. Tájékoztatási tevékenység keretében statisztikai tájékoztatók elkészítése, és 

közreműködés a statisztikai évkönyv elkészítésében. 

4.2.  Pénzbeli Ellátási Osztály 1. 

4.2.1. Koordinációs feladatai tekintetében végzi a Főosztályhoz tartozó egészségbiztosítási 

pénzbeli ellátási egységek munkájának koordinálását; 

4.2.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében ellátja: 

4.2.2.1. a pénzbeli ellátások (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj) baleseti táppénz jogosultság elbírálása, az ellátások összegszerű 

megállapítása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult részére, 

4.2.2.2. a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátással, baleseti táppénzzel kapcsolatos fizetési 

meghagyás és visszafizetésre kötelező határozat kiadása, 

4.2.2.3. a visszaérkezett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz nyilvántartása, 

4.2.2.4. utólagos ellenőrzési eljárás kezdeményezése a BFKH Egészségbiztosítási Főosztály 

Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztály bevonásával, 

4.2.2.5. adatszolgáltatás kifizetőhelyek részére az ellátás továbbfolyósítása céljából, 

4.2.2.6. ellátás megállapításához szükséges segélyezési előzmény közlése a járási nyugdíj és 

rehabilitációs kormányhivatali szervezeti egységek felé, 

4.2.2.7. adatkérés, adatszolgáltatás pénzbeli és családtámogatási ellátások megállapításához, 

4.2.2.8. személyi jövedelemadó megállapításához szükséges adatszolgáltatás a NAV és a 

biztosított részére, 

4.2.2.9. folyósított ellátásra vonatkozó igazolási kérelmek teljesítése, 

4.2.2.10. szükség esetén elvi állásfoglalás kérése az adatvédelmi felelőstől, 

4.2.2.11. napi utalások és havi zárások hálózaton keresztül történő továbbítása, valamint 

az erről készült összesítő jegyzék átadása a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály 

Méltányossági és Megtérítési Osztálya részére, 
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4.2.2.12. az osztályt érintő panaszügyek nyilvántartása, vizsgálata, válasz előkészítése a 

kiadmányozásra jogosult részére, 

4.2.2.13. beérkezett pénzbeli ellátási, baleseti táppénz, utazási, külföldi gyógykezelési 

költségtérítési kérelmek szakrendszerben előzményezése, rögzítése, 

4.2.2.14. pénzbeli ellátási, baleseti táppénz, utazási, külföldi gyógykezelési költségtérítési 

kérelmekkel kapcsolatos döntésekre érkezett jogorvoslattal kapcsolatos intézkedés megtétele, 

4.2.2.15. a pénzbeli ellátások igénybevétele során hozott első fokú döntés ellen benyújtott 

fellebbezés alapján az eljárás lefolytatása, szükség szerint a másodfokú eljárás lefolytatásához 

szakmai vélemény előkészítése, 

4.2.2.16. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által biztosított 

nyomtatványokon a pénzbeli ellátásokból levont, magánszemélyekhez kapcsolódó adó-, járulék 

és tagdíjbevallások; valamint az önellenőrzés elkészítése és elektronikus úton történő 

továbbítása a Kormányhivatal illetékes főosztálya közreműködésével, majd a bevallás 

megküldése a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály Méltányossági és Megtérítési 

Osztálya részére. 

4.2.3. Egyéb feladatai tekintetében ellátja: 

4.2.3.1. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó kötelező adatgyűjtéssel 

kapcsolatos feladatokat (ellenőrzés, adatrögzítés, rögzítő és feldolgozó programok esetenkénti 

tesztelése), 

4.2.3.2. a NEAK és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozást, 

adatszolgáltatást, 

4.2.3.3. tájékoztatási tevékenység keretében a statisztikai tájékoztatók elkészítését. 

4.3. Pénzbeli Ellátási Osztály 2. 

4.3.1. Koordinációs feladatai tekintetében végzi a Főosztályhoz tartozó egészségbiztosítási 

pénzbeli ellátási egységek munkájának koordinálását; 

4.3.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében ellátja: 

4.3.2.1. a pénzbeli ellátások (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj) baleseti táppénz kérelmek átvétele, jogosultság elbírálása, az ellátások 

összegszerű megállapítása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult 

részére, 

4.3.2.2. utazási költségtérítésre jogosultság elbírálása, összegszerű megállapítása, kapcsolódó 

döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult részére, 

4.3.2.3. a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátással, baleseti táppénzzel, utazási költségtérítéssel 

kapcsolatos fizetési meghagyás és visszafizetésre kötelező határozat kiadása, 

4.3.2.4. a visszaérkezett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz nyilvántartása, 

4.3.2.5. utólagos ellenőrzési eljárás kezdeményezése a Kormányhivatal Egészségbiztosítási 

Főosztály Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztály bevonásával,  

4.3.2.6. adatszolgáltatás kifizetőhelyek részére az ellátás tovább folyósítása céljából, 

4.3.2.7. ellátás megállapításához szükséges segélyezési előzmény közlése a járási nyugdíj és 

rehabilitációs kormányhivatali egységek felé, 

4.3.2.8. adatkérés, adatszolgáltatás pénzbeli és családtámogatási ellátások megállapításához, 

4.3.2.9. személyi jövedelemadó megállapításához szükséges adatszolgáltatás a NAV és a 

biztosított részére, 

4.3.2.10. folyósított ellátásra vonatkozó igazolási kérelmek teljesítése, 

4.3.2.11. szükség esetén elvi állásfoglalás kérése az adatvédelmi felelőstől, 

4.3.2.12. az osztályt érintő panaszügyek nyilvántartása, vizsgálata, válasz előkészítése a 

kiadmányozásra jogosult részére, 

4.3.2.13. a NAV által biztosított nyomtatványokon a pénzbeli ellátásokból levont, 

magánszemélyekhez kapcsolódó adó-, járulék és tagdíjbevallások; valamint az önellenőrzés 

elkészítése és elektronikus úton történő továbbítása a Kormányhivatal illetékes főosztálya 

közreműködésével, majd a bevallás megküldése a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztály 

Méltányossági és Megtérítési Osztálya részére, 
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4.3.2.14. turisták, ideiglenesen kiküldöttek külföldön igénybevett sürgősségi gyógykezelési 

költségeinek összegszerű megállapítása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra 

jogosult részére, 

4.3.2.15. harmadik államban igénybevett sürgősségi gyógykezelési költségek összegszerű 

megállapítása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult részére, 

4.3.2.16. uniós állampolgár által Magyarországon igénybevett sürgősségi gyógykezelési 

költségek összegéről adatszolgáltatás a Nyilvántartási Osztály 1. felé, 

4.3.2.17. országos illetékességgel: tartós kiküldöttek külföldön igénybevett gyógykezelési 

költségeinek elszámolása, kapcsolódó döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult részére, 

4.3.2.18. 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, 

4.3.2.19. a foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a 

fizetésre kötelező határozat kiadása, a jogerős határozatok terhelési, törlési jegyzékkel a NAV 

részére történő átadása, 

4.3.2.20. pénzbeli ellátási, baleseti táppénz, utazási, külföldi gyógykezelési költségtérítési 

kérelmekkel kapcsolatos döntésekre érkezett jogorvoslattal kapcsolatos intézkedés megtétele, 

4.3.2.21. a pénzbeli ellátások igénybevétele során hozott első fokú döntés ellen benyújtott 

fellebbezés alapján az eljárás lefolytatása, szükség szerint a másodfokú eljárás lefolytatásához 

szakmai vélemény előkészítése. 

4.3.3.  Egyéb feladatai tekintetében ellátja: 

4.3.3.1. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó kötelező adatgyűjtéssel 

kapcsolatos feladatokat (ellenőrzés, adatrögzítés, rögzítő és feldolgozó programok esetenkénti 

tesztelése), 

4.3.3.2. a NEAK és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozást, 

adatszolgáltatást, 

4.3.3.3. tájékoztatási tevékenység keretében a statisztikai tájékoztatók elkészítése. 

4.4.  Nyilvántartási Osztály 1. 

4.4.1. A Társadalombiztosítási Azonosító Jel-re (továbbiakban: TAJ) való jogosultság 

elbírálása a TAJ- képzése, a hatósági igazolvány kiadása; 

4.4.2.  Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, illetőleg költségmentesség engedélyezése a 

TAJ-t igazoló okmány másodlat, illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállításával 

összefüggésben; 

4.4.3. 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; 

4.4.4. A külföldön biztosított magánszemélyek magyarországi jogosultságával kapcsolatos 

nyilvántartási feladatok; 

4.4.5. Megállapodások megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére; 

4.4.6. A TAJ-adatbázis folyamatos karbantartása. 

4.5. Nyilvántartási Osztály 2. 

4.5.1. A Társadalombiztosítási Azonosító Jel-re (továbbiakban: TAJ) való jogosultság 

elbírálása, az azonosító képzése, hatósági igazolvány kiállítása; 

4.5.2. Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, illetőleg költségmentesség engedélyezése a 

TAJ-t tartalmazó okmány másodlatának kiállításával összefüggésben; 

4.5.3. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya iránti kérelmek ügyintézése; 

4.5.4. Az elektronikus úton érkezett EU kártya igények ügyintézése országos hatáskörben; 

4.5.5. Tartozásról szóló, valamint a családok otthonteremtési kedvezményének igényléséhez 

szükséges hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása; 

4.5.6. A bejelentett személyek jogviszony- és jogosultsági adataira vonatkozó jelentések 

fogadása, feldolgozása, adattisztítási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
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4.5.7. Okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása; 

4.5.8. A megállapodás alapján fizetők járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás 

állomány kezelése; 

4.6. Szakellátási Osztály 

4.6.1. A Szakellátási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

ellátja: 

4.6.1.1. a NEAK által működtetett KÖZGYÓGY 2005 program segítségével a közgyógyellátotti 

nyilvántartás kezelését, a járási / kerületi hivatalok megkeresései alapján szakkérdésben történő 

állásfoglalások készítését a rendszeres gyógyító ellátások költségeiről, 

4.6.1.2. a járási/kerületi hivatalok vezetőinek határozatai alapján közgyógyellátási igazolványok 

készítését, valamint az elkészült közgyógyellátási igazolványok postai vagy személyes úton 

történő eljuttatása a jogosultak részére,  

4.6.1.3. fellebbviteli eljárásban a II. fokú döntés meghozatalához szükséges iratanyag 

előkészítését, átadását, 

4.6.1.4. a járási/kerületi hivatalok vezetőinek határozatai alapján a közgyógyellátási 

igazolványok érvénytelenítését, 

4.6.1.5. a járási/kerületi hivatalokkal eseti, havi és éves egyeztető feladatok ellátását a 

közgyógyellátás tekintetében, 

4.6.1.6. méltányossági közgyógyellátási igazolvány vonatkozásában azok analitikus 

nyilvántartását a 2015. február 28-ig az önkormányzatoknál méltányossági közgyógyellátás 

jogcímén indult eljárások tekintetében. 

4.6.2. Ellátási szakfeladatai tekintetében végzi: 

4.6.2.1. az egészségbiztosítás ellátási szakterületén alkalmazott (ingyenes) szigorú számadású 

és nem szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását, forgalmazását. 

4.7.  Egészségbiztosítási Osztály Cegléd 

4.7.1.  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: 

4.7.1.1. illetékességi területén a biztosítottak, illetve ellátásra jogosultak részére az 

Egészségbiztosítási Alap terhére járó pénzbeli ellátások és utazási költségtérítés 

megállapításával, folyósításával kapcsolatos feladatok ellátása,  

4.7.1.2. az egészségügyi szolgáltatásokra megállapodások megkötése, 

4.7.1.3. a biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak jogviszonyára 

vonatkozó bejelentések fogadása, feldolgozása, nyilvántartása,  

4.7.1.4. a foglalkoztatói adatbázis kezelése, az adatkérésre jogosult szervektől, személyektől 

érkező papíralapú és elektronikus megkeresések ügyintézése, az adatszolgáltatáshoz 

kapcsolódó, ún. adattisztítási feladatok elvégzése, 

4.7.1.5. TAJ-t tartalmazó hatósági igazolvány, másodlat, Európai Egészségbiztosítási Kártya 

kiadása, bevonása, külföldinek minősülő biztosítottak TAJ kérelmének ügyintézése, 

4.7.1.6. a külföldön biztosított, TAJ számmal rendelkező személyek bejelentéseinek 

feldolgozása, a TAJ adatbázis karbantartása, 

4.7.1.7. az otthonteremtési kamattámogatás, illetve a lakáscélú támogatás iránti kérelemhez 

szükséges hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása, 

4.7.1.8. okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása, 

4.7.1.9. a közösségi és nemzetközi egyezményes nyomtatványokkal kapcsolatos ügyintézés,  

4.7.1.10. működteti a házipénztárt, 

4.7.1.11. az egészségbiztosítás ellátási szakterületén alkalmazott (ingyenes) szigorú számadású 

és nem szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, forgalmazása, 

4.7.1.12. szükség esetén elvi állásfoglalás kérése az adatvédelmi felelőstől,  

4.7.1.13. az osztály munkáját érintő statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, tájékoztatók 

elkészítése. 

4.8. Egészségbiztosítási Osztály Vác 
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4.8.1. Az osztály koordinációs feladatai tekintetében végzi a Főosztályhoz tartozó, váci 

székhelyű egészségbiztosítási szakterületi egységek munkájának koordinálását. 

4.8.2. 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: 

4.8.2.1. illetékességi területén a biztosítottak, illetve ellátásra jogosultak részére az 

Egészségbiztosítási Alap terhére járó pénzbeli ellátások és utazási költségtérítés 

megállapításával, folyósításával kapcsolatos feladatok ellátása,  

4.8.2.2. az egészségügyi szolgáltatásokra a megállapodások megkötése, 

4.8.2.3. a biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésével a 

jogosultság nyilvántartásával kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátása, 

4.8.2.4. a foglalkoztatói adatbázis kezelése, a foglalkoztatók nyilvántartási számával, valamint a 

TAJ-jal kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátása, 

4.8.2.5. külföldi állampolgárok részére TAJ kiadás, EGT tagállam állampolgárai, EGT tagállam 

ingázó állampolgárai, harmadik állam polgárai és hozzátartozóik jogviszonyának kiemelt 

kezelése, jogviszonyra vonatkozó adatok rögzítése a BSZJ rendszerben, 

4.8.2.6. az európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében ellátja a nemzetközi 

egyezményekhez kapcsolódó feladatokat, különösen az ezt elősegítő informatikai rendszer 

alkalmazásával, 

4.8.2.7. szükség esetén elvi állásfoglalás kérése az adatvédelmi felelőstől, 

4.8.2.8. a külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozást, adatszolgáltatást lát el, 

4.8.2.9. tájékoztatási tevékenység keretében statisztikai tájékoztatók elkészítése, 

4.8.2.10. az egészségbiztosítás ellátási szakterületén alkalmazott (ingyenes) szigorú számadású 

és nem szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, forgalmazása. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. A Hivatal szervezeti egységeinél az e fejezetben meghatározott munkarendtől eltérő egyéni 

munkarendet a hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem alapján. Kormányablakban, 

okmányirodában, továbbá más ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatott munkatársak 

számára a munkarend ettől eltérően is meghatározható a hivatalvezető döntése szerint, a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

2. Munkarend 

2.1. Általános munkarend:  
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Hétfő:   8:00 – 18:00 

Kedd:   8:00 – 16:30 

Szerda:  8:00 – 16:30 

Csütörtök:  8:00 – 16:30 

Péntek:  8:00 – 12:30 

2.2. Általános munkarend szerint működő szervezeti egységek: 

Kerületi Hivatalvezetői Titkárság 

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 1. 

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 2. 

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály 

2.3. Általános munkarendtől eltérő munkarend szerint működő szervezeti egységek: 

2.3.1. Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály 

Hétfő:   07:00 – 17:00 

Kedd:   08:00 – 18:00 

Szerda:  08:00 – 20:00 

Csütörtök:  08:00 – 18:00 

Péntek:  08:00 – 15:00 

2.3.2. Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály 

Hétfő:   07:30 – 16:00 

Kedd:   07:30 – 16:00 

Szerda:  07:30 – 16:00 

Csütörtök:  07:30 – 16:00 

Péntek:  07:30 – 13:30 

2.3.3. Hatósági Főosztály Lakástámogatási Osztály 

Hétfő:   8:00 – 16:30 
Kedd:   8:00 – 16:30 
Szerda:  8:00 – 16:30 
Csütörtök:  8:00 – 16:30 
Péntek:  8:00 – 14:00 
2.3.4. Központi Okmányirodai Főosztály Személyi Okmány Osztály 

2.3.4.1. Hivatali munkarend:  

Hétfő:   08:00 – 16.30 

Kedd:   08:00 – 16.30 

Szerda:  08:00 – 16.30 

Csütörtök:  08:00 – 16.30 

Péntek:  08:00 – 14:00 

2.3.4.2. Heti váltásos munkarend: 

„A” hét hivatali munkarend szerint 

„B” hét: 

Hétfő:   12:00 – 20:00 

Kedd:   12:00 – 20:00 

Szerda:  12:00 – 20:00 

Csütörtök:  12:00 – 20:00 

Péntek:  12:00 – 20:00 

2.3.4.3. Műszakos munkarend: 

Hétfőtől vasárnapig: 3 nap munkavégzés, 2 nap pihenőnap. (Hétfőtől péntekig: 10:00 – 20:00, 

hétvégén: 08:00 – 14:00) 

2.3.5. Központi Okmányirodai Főosztály Gépjármű Okmány Osztály 

Heti váltásos munkarend 

„A” hét hivatali munkarend szerint 

„B” hét: 

Hétfő:   12:00 – 20:00 

Kedd:   12:00 – 20:00 
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Szerda:  12:00 – 20:00 

Csütörtök:  12:00 – 20:00 

Péntek:  12:00 – 20:00 

2.3.6. Központi Okmányirodai Főosztály Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály 

Hivatali munkarend:  

Hétfő:   08:00 – 16.30 

Kedd:   08:00 – 16.30 

Szerda:  08:00 – 16.30 

Csütörtök:  08:00 – 16.30 

Péntek:  08:00 – 14:00 

2.3.7. Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály 

Hétfő:   8:00 – 16:30 
Kedd:   8:00 – 16:30 
Szerda:  8:00 – 16:30 
Csütörtök:  8:00 – 16:30 
Péntek:  8:00 – 14:00 
A főosztály munkarendjétől az ügyfélszolgálatokat működtető szakterületek munkarendjei 

eltérnek, ezek az ügyfélszolgálatok ügyfélfogadási idejéhez igazodnak.  

A hatékony munkaszervezés érdekében a főosztályon munkaidő nyilvántartási rendszer 

(UNITIME) működik. 

3. Ügyfélfogadási rend: 

3.1. Általános ügyfélfogadási rend: 

Hétfő:   13:30 – 18:00 

Kedd:   Nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  08:00 – 16:30 

Csütörtök:  Nincs ügyfélfogadás 

Péntek:  08:00 – 11:30 

3.2. Általános ügyfélfogadási rend szerint működő szervezeti egységek: 

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 1. 

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 2. 

Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály 

3.3. Általános ügyfélfogadási rendtől eltérő ügyfélfogadási rend szerint működő szervezeti 

egységek: 

3.3.1. Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály 

Hétfő:   07:00 – 17:00 

Kedd:   08:00 – 18:00 

Szerda   08:00 – 20:00 

Csütörtök:  08:00 – 18:00 

Péntek:  08:00 – 15:00 

3.3.2. Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály 

Hétfő:   08:30 – 15:00 

Kedd:   08:30 – 15:00 

Szerda:  08:30 – 15:00 

Csütörtök:  08:30 – 12:00 

Péntek:  08:30 – 13:00 

3.3.3. Hatósági Főosztály Lakástámogatási Osztály 

Hétfő:   08:30 – 15:30      

Kedd:   08:30 – 15:30      
Szerda:  08:30 – 15:30      
Csütörtök:  08:30 – 15:30      
Péntek:  Nincs ügyfélfogadás    
3.3.4. Központi Okmányirodai Főosztály Személyi Okmány Osztály 
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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 
3.3.5. Központi Okmányirodai Főosztály 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 
3.3.6. Központi Okmányirodai Főosztály Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály 

Hétfő:   08:00 – 16.30 

Kedd:   08:00 – 16.30 

Szerda:  08:00 – 16:30 

Csütörtök:  08:00 – 16:30 

Péntek:  08:00 – 14:00 

3.3.7. Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály  

3.3.7.1. Központi ügyfélszolgálat (1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.) 

Hétfő:  8.00-15.00 óráig  
Kedd:    8.00-15.00 óráig  
Szerda:  8.00-17.30 óráig  
Csütörtök:  8.00-15.00 óráig  
Péntek:  8.00-13.00 óráig  
3.3.7.2. Dél-budai ügyfélszolgálat (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

Hétfő:  7.00-17.00 óráig 
Kedd: 8.00-18.00 óráig 
Szerda: 8.00-20.00 óráig 
Csütörtök:  8.00-18.00 óráig 
Péntek:  8.00-15.00 óráig 
3.3.7.3. Váci ügyfélszolgálat (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.) 

Hétfő: 8.00-15.00 óráig  
Kedd:  8.00-15.00 óráig  
Szerda:  8.00-15.00 óráig  
Csütörtök:  8.00-15.00 óráig  
Péntek:  8.00-12.00 óráig  
3.3.7.4. Ceglédi ügyfélszolgálat (2700 Cegléd, Rákóczi út 14.) 

Hétfő:  8.00-15.00 óráig  
Kedd:  8.00-15.00 óráig  
Szerda:  8.00-15.00 óráig  
Csütörtök:  8.00-15.00 óráig  
Péntek:  8.00-12.00 óráig  
3.3.7.5. Szigetszentmiklósi ügyfélszolgálat (2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. út 5.) 

Hétfő:  8.00-15.00 óráig 
Kedd:  8.00-15.00 óráig 
Szerda:  8.00-17.30 óráig 
Csütörtök:  8.00-15.00 óráig 
Péntek:  8.00-13.00 óráig 
3.3.7.6. Gödöllői ügyfélszolgálat (2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 1/110.) 

Hétfő:  8.00-15.00 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30 óráig)  
Kedd:  9.00-17.30 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30 óráig)  
Szerda: 8.00-15.00 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30 óráig) 
Csütörtök:  8.00-15.00 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30 óráig) 
Péntek:  Zárva  
3.3.7.7. Nagykátai ügyfélszolgálat (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.) 

Hétfő: 8.00-15.00 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30 óráig)  
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Kedd:  Zárva  
Szerda: Zárva  
Csütörtök:  8.00-15.00 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30 óráig)  
Péntek: Zárva  
3.3.7.8. Monori ügyfélszolgálat (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. fszt. 2.) 

Hétfő:  Zárva  
Kedd:  Zárva 
Szerda:  8.00-17.30 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30 óráig)  
Csütörtök:  Zárva  
Péntek:  8.00-12.30 óráig 
3.3.7.9. Ócsai ügyfélszolgálat (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 46-48.) 

Hétfő:  8.00-15.00 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30)  
Kedd:  Zárva  
Szerda:  8.00 - 15.00 óráig (ebédidő: 12.00 - 12.30)  
Csütörtök:  Zárva 
Péntek:  Zárva 
3.3.7.10. Szentendrei ügyfélszolgálat (2000 Szentendre, Duna korzó 18. 1/113.) 

Hétfő: Zárva  
Kedd:  16.00-18.00 óráig  
Szerda:  Zárva  
Csütörtök:  16.00-18.00 óráig  
Péntek:  Zárva  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

XIV. Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami tisztviselői 

jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed 

ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: Budapest XIV. kerület 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. 

Levelezési címe: Bp. 1590 Pf. 111. 

Telefon: +36-1-896-5762 

Fax: +36-1-237-4829 

E-mail: tikarsag@14kh.bfkh.gov.hu  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek:  

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F. (Népegészségügyi Osztály) 

1149 Budapest, Bosnyák tér 5. (Földhivatali Főosztály) 

3. Illetékesség 

1.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XIV. 

kerületére terjed ki. 

1.2. A Földhivatali Főosztály hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a Hivatal illetékességi 

területe Budapest IV., V., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerületeire terjed ki. 

1.3. A Népegészségügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a Hivatal illetékességi 

területe Budapest XIV., XV., XVI. kerületeire terjed ki. 
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4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

A Hivatal összesen: 241 fő 
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Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kerületi Hivatalvezetői Titkárság feladatai: 

1.1. Titkársági feladatok ellátása; 

1.2. Előkészíti a hivatalvezetői értekezleteket, elkészíti az emlékeztetőt; 

1.3. Háttér anyagok összeállítása a hivatalvezető részére; 

1.4. Koordinálja az adatszolgáltatások, statisztikák és nyilvántartások elkészítésével kapcsolatos 

feladatokat; 

1.5. Vezeti a hatásköri listát; 

1.6. Közreműködik a kerületi védelmi igazgatási feladatok ellátásában; 

1.7. A kerületi védelmi bizottság tevékenységének tekintetében ellátja a szervezési és 

adminisztratív feladatokat; 

1.8. Elvégzi a hivatal üzemeltetésével, funkcionális feladatainak ellátásával kapcsolatos ügyviteli 

tevékenységet; 

1.9. Közreműködik a hivatali állománygyűlések megszervezésében és lebonyolításában. 

2. Kormányablak Osztály feladatai: 

2.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 

2.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatok; 

2.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatok; 

2.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatok; 

2.5. A személyi igazolvány igényléssel kapcsolatos feladatok; 

2.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatok; 

2.7. Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálathoz kapcsolódó iratok átvétele; 

2.8. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok; 

2.9. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatok; 

2.10. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatok; 

2.11. Örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

2.12. Mérésügyi és műszaki biztonsági szakhatósági feladatok; 

2.13. Rendészettel kapcsolatos feladatok; 

2.14. Családtámogatással kapcsolatos feladatok; 

2.15. Egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

2.16. Nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

2.17. Nyugdíjfolyósítással kapcsolatos feladatok; 

2.18. Gyermekvédelemi és gyámügyi feladatok; 

2.19. Lakástámogatással kapcsolatos feladatok; 

2.20. Lakás-takarékpénztári feladatok; 

2.21. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos feladatok; 

2.22. Fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatok; 

2.23. Gyermek-, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

2.24. A szomszédos államokban élő magyar diákok diák-kedvezményeivel kapcsolatos 

feladatok; 
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2.25. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok; 

2.26. Földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

2.27. Állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatok; 

2.28. Környezet-és település-egészségüggyel kapcsolatos feladatok; 

2.29. Kereskedelmi és piacfelügyeleti feladatok; 

2.30. Kémiai biztonsági feladatok; 

2.31. Reklámfelügyeleti feladatok; 

2.32. Kártalanítási eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.33. Bontással kapcsolatos feladatok; 

2.34. Összevont telepítési eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.35. Erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok; 

2.36. Cég- és változásbejegyzési eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.37. Közhiteles ingatlan-nyilvántartásból való adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok; 

2.38. Általános igazgatással kapcsolatos feladatok; 

2.39. Kormányhivatal közlekedéssel kapcsolatos feladatai; 

2.40. Idegenrendészeti igazgatási feladatok; 

2.41. Élelmezési és táplálkozás-egészségügyi feladatok; 

2.42. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatok; 

2.43. Járványügyi feladatok; 

2.44. Gyógyszerészeti igazgatási feladatok; 

2.45. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba 

vételére irányuló eljárásokkal kapcsolatos feladatkör; 

2.46. Nagycsaládosokat megillető energiaár-támogatással kapcsolatos feladatok; 

2.47. VOC nyilvántartással kapcsolatos feladatok; 

2.48. Élelmiszerbiztonsági és minőségigazgatási feladatok; 

2.49. JH hadirokkantakkal kapcsolatos feladatai; 

2.50. Közúti jármű hatósági feladatok; 

2.51. Közfoglalkoztatás támogatásával összefüggő feladatok; 

2.52. Álláskeresési ellátással összefüggő feladatok; 

2.53. Foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatok; 

2.54. Munkaügyi hatósági bizonyítvány kiállításával összefüggő feladatok; 

2.55. Egyéb munkaügyi feladatok; 

2.56. Növényvédelmi és növény-egészségügyi igazgatási feladatok; 

2.57. Bányászati, ásványvagyon-gazdálkodási és földtani igazgatás; 

2.58. Munkavédelmi, munkaügyi igazgatás; 

2.59. Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe tartozó feladatok; 

2.60. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek engedélymentes 

foglalkoztatásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok; 

2.61. Borászattal kapcsolatos feladatok; 

2.62. Halászati feladatok; 

2.63. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos 

feladatok; 

2.64. Méhészkedéssel kapcsolatos feladatok; 

2.65. PSUR szakvéleményezés; 

2.66. Talajvédelmi igazgatási feladatok; 

2.67. Tenyésztő szervezeti elismerés, teljesítményvizsgálatok, törzskönyv; 

2.68. Természetvédelmi igazgatási feladatok; 

2.69. EU-s ipari engedélyezéssel összefüggő feladatok; 

2.70. Építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok; 

2.71. Lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokkal 

kapcsolatos feladatkör; 

2.72. Műszaki biztonsági követelmények érvényre juttatása; 

2.73. Nemesfémekkel kapcsolatos feladatok; 
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2.74. Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági feladatok; 

2.75. Őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos feladatok; 

2.76. Útlejegyzési eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.77. Erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok; 

2.78. Polgármester hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos feladatellátás; 

2.79. Álláskeresők nyilvántartásával összefüggő feladatok; 

2.80. A csoportos létszámleépítések bejelentésével kapcsolatos nyilvántartási feladatok; 

2.81. Földgázellátásával kapcsolatos feladatok; 

2.82. A Hivatal lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatai; 

2.83. A Hivatal távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatai; 

2.84. Magán-munkaközvetítőkkel kapcsolatos nyilvántartási feladatok; 

2.85. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezésével nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos feladatok; 

2.86. Szolgalom-alapítással kapcsolatos feladtok; 

2.87. Mobilitási támogatások; 

2.88. Munkaerő-piaci szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatásokkal kapcsolatos feladatok; 

2.89. Pártfogó felügyelői tevékenység; 

2.90. Távhővezeték hatósági eljárása; 

2.91. Útügyi hatósági feladatok; 

2.92. Erdészeti hatósági és nyilvántartási feladatok; 

2.93. Környezetvédelmi igazgatási feladatok; 

2.94. Termőföld védelmével kapcsolatos feladtok; 

2.95. Gyermekjóléti alapellátással összefüggő feladatok; 

2.96. Hadiipari termékek gyártásának és hadiipari szolgáltatások nyújtásának 

engedélyezésével összefüggő hatósági feladatok; 

2.97. Marhalevél kiállításával és kezelésével kapcsolatos feladatok; 

2.98. Szakosított ellátási formákkal kapcsolatos feladatok; 

2.99. Vegyifegyver tilalmi és bakteriológiai és toxinfegyver tilalmi egyezmény és más 

nemzetközi megállapodás hazai végrehajtásából fakadó hatósági feladatok; 

2.100. Rehabilitációs szakértői feladatok; 

2.101. Vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok; 

2.102. Egyéb, információ nyújtása, egyéb nem a kormányablak hatásköre alá tartozó ügyekben 

tájékoztatás; 

2.103. A jogszabály által telepített egyéb feladatok. 

3. Hatósági Osztály 1. feladatai: 

3.1. Ellátja az aktív korúak ellátásával összefüggő feladatokat; 

3.2. Ellátja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatokat; 

3.3. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

3.4. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

3.5. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

3.6. Állandó és ideiglenes cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás 

lefolytatása; 

3.7. Állatvédelemmel kapcsolatos eljárások (állatpanzió és állatmenhely létesítésének 

engedélyezése, állatvásár és kiállítás rendezésének engedélyezése) lefolytatása; 

3.8. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott 

feladatokat; 

3.9. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 
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3.10. Ellátja a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.11. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben; 

3.12. Részvétel a felnőttoktatási osztályozó vizsgákon; 

3.13. Hatósági ellenőrzéseket végez. 

4. A Hatósági Osztály 2. feladatai: 

4.1. Ápolási díjra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

4.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

4.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és elutasításával 

kapcsolatos feladatok; 

4.4. Hadigondozotti ellátással kapcsolatos feladatok; 

4.5. Nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatok; 

4.6. Gondoskodik az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezéséről és 

működéséről; 

4.7. Postázási, érkeztetési, iktatási feladatok; 

4.8. Felügyeli az ügyiratforgalmat, központi érkeztető rendszer (KÉR), valamint a Poszeidon 

ügyirat kezelési rendszer működését; 

4.9. Kapcsolatot tart az ügyiratkezeléshez kapcsolódó külső szervekkel (pl.: Magyar Posta); 

5. A Gyámügyi Osztály feladatai: 

5.1. A gyermekek védelme érdekében megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket; 

5.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban meghozza a szükséges 

döntéseket; 

5.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megteszi a hatáskörébe tartozó 

intézkedéseket; 

5.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

5.5. Eljár az örökbefogadással kapcsolatban; 

5.6. A hatáskörébe tartozó ügyekben pert indíthat, illetve kezdeményezhet, feljelentést tesz; 

5.7. Jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását; 

5.8. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket; 

5.9. Dönt a gyámsággal és gondoksággal, előzetes jognyilatkozattal és a támogatott 

döntéshozatallal kapcsolatos ügyekben; 

5.10. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás 

megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzéséhez; 

5.11. Eljár a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben; 

5.12. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 51. § (2b) bekezdésének, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) 

bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört; 

5.13. Eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként; 

5.14. Ellátja az áldozat segítéssel és jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat. 

6. A Népegészségügyi Osztály feladatai: 

6.1. Az éves munkatervnek megfelelően ellenőrzi a nyilvántartott és nem nyilvántartott 

egységeket, vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat; 
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6.2. A jogszabályok által hatáskörébe tartozó ügyekben meghozza a szükséges döntéseket; 

6.3. Közreműködik a jogszabályokban meghatározott szakhatósági eljárásokban, 

szakvéleményeket készít; 

6.4. Ellátja a település- és környezet egészségüggyel, kémiai biztonsággal, élelmezés-

egészségüggyel, gyermek- és ifjúság-egészségüggyel, járványügyi szakterülettel, DDD 

szakterülettel, kórházhigiénés tevékenységgel, egészségügyi igazgatással, vezető védőnői 

tevékenységgel, Családvédelmi Szolgálattal (a továbbiakban: CSVSZ) és egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatokat; 

6.5. Mintavételezés és laboratóriumi vizsgálatok céljából elvégzi a szükséges feladatokat; 

6.6. Hatósági ellenőrzéseket végez; 

6.7. Statisztikákat, beszámolókat, jelentéseket készít. 

7. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1-3. feladatai: 

7.1. Az ingatlan-nyilvántartási ügyekben beérkező jogorvoslatok felülvizsgálata, felterjesztése a 

másodfokú hatósághoz; 

7.2. A visszaérkezett másodfokú döntések és bírósági ítéletek összegzése, a típushibák 

kigyűjtése és rendszerezése; 

7.3. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást, ennek 

keretében megvizsgálja az ügyben keletkezett iratokat és dönt – a változással kapcsolatos 

eljárás engedélyezhetőségéről, illetve a változás átvezetéséről; 

7.4. Gondoskodik a hivatalvezetőhöz érkező ingatlan-nyilvántartási, földügyi iratok 

feldolgozásáról, intézéséről; 

7.5. A jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú 

hatósági ügyekben; 

7.6. Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; 

7.7. Átvezeti a kerületek közigazgatási, belterületi, zártkerti határában történt változásokat; 

7.8. Lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 

7.9. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 

7.10. Vezeti a földműves nyilvántartást; 

7.11. Jóváhagyja a földhasználati szerződéseket; 

7.12. A Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályával 

együttműködve, a feladatra kijelölt ügyintézők által ellenőrzi a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a 

biztonsági előírások betartását. 

8. Földhivatalai Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztály, főbb feladatai: 

8.1. Működteti az ügyfélszolgálatot; 

8.2. Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről; 

8.3. Iratbevételi, iratérkeztetési, iktatási feladatokat teljesít és ellátja az ezzel kapcsolatos 

ügyviteli munkát; 

8.4. Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a hivatal megfelelő szervezeti egységéhez való 

eljuttatását; 

8.5. Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással 

kapcsolatos körzeti hivatali feladatokat; 

8.6. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-

nyilvántartás részeiről; 

8.7. Gondoskodik a számlák kiállításáról, az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről és a 

jóváírási értesítők kezeléséről; 
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8.8. A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 

felhasználásáért, tárolásáért; 

8.9. A Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályával együttműködve, a 

feladatra kijelölt ügyintézők által ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások 

betartását; 

8.10. Statisztikai adatokat állít össze és szolgáltat; 

8.11. Postabontási feladatokat teljesít és ellátja az ezzel kapcsolatos ügyviteli munkát; 

8.12. Biztosítja a benyújtott kérelmek hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz 

való eljuttatását; 

8.13. Expediálja az elkészített ügyiratokat, vezeti a postakönyvet, továbbítja az iratokat a 

postára; 

8.14. Kísérőjegyzékkel ellátva továbbítja a szerződéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

részére; 

8.15. Ellátja a hivatalos adatszolgáltatással kapcsolatos körzeti hivatali feladatokat; 

8.16. Átveszi és irattárazza az elintézett ügyiratokat, gondoskodik a visszaérkezett 

tértivevények kezeléséről; 

8.17. Kezeli az okirattárat; 

8.18. Előkészíti és másodfokú eljárásra felterjeszti az adatszolgáltatási ügyben benyújtott 

fellebbezéseket. 

9. Földmérési és Földügyi Osztály főbb feladatai: 

9.1. Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 

9.2. Intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatok jogszerű 

végrehajtásáról, a telekalakítási ügyekben érkezett jogorvoslati kérelmek felterjesztéséről; 

9.3. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos körzeti földhivatali feladatokat; 

9.4. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki a földmérési 

munkarészekről, térképekről, és földmérési adatot szolgáltat; 

9.5. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; 

9.6. Ellátja a kerületek közigazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági 

feladatokat; 

9.7. Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 

minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot 

szolgáltat; 

9.8. A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében helyszínelést végez, az 

észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

9.9. Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 

9.10. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág-változásokkal kapcsolatos osztályba 

sorolásokat; 

9.11. Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot 

szolgáltat, előkészíti, és másodfokú eljárásra felterjeszti a földhasználati nyilvántartási ügyekben 

benyújtott fellebbezéseket; 

9.12. A földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 

nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében szükséges intézkedéseket 

illetékességi területén megteszi; 

9.13. Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít; 

9.14. Illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a 

termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; 
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9.15. A határszemle ellenőrzésekről minden évben, írásban beszámolót készít, és azt 

felterjeszti a kormánymegbízott részére; 

9.16. Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól 

kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 

kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és 

Földhivatali Főosztálya részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély 

nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok 

behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

9.17. A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az 

átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

9.18. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 

szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

9.19. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 

végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 

érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

9.20. Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 

földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 

feladatokat; 

9.21. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi 

járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

9.22. Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 

megszervezésében; 

9.23. Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos körzeti hivatali 

feladatokat; 

9.24. Statisztikai adatokat állít össze és szolgáltat. 

II. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

III. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

Működési rend 

1. A jogszabály által kötelezően előírt és a munkavégzéshez célszerűen használatos 

kerületi nyilvántartások jegyzéke: 

1.1. A Kerületi Hivatal egészét érintően: 

1.1.1. jelenléti ív; 

1.1.2. bélyegző nyilvántartás; 

1.1.3. TAKARNET lekérdezések nyilvántartása; 

1.1.4. hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó nyilvántartás (Ket. 94. §); 

1.1.5. panasznyilvántartás. 

1.2. Kormányablak Osztály: 

1.2.1. a számítógépek működéséhez biztosított smart kártyák nyilvántartása (kiadás, 

visszavételezés); 
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1.2.2. futárjegyzék. 

1.3. Hatósági Osztály 1.: 

1.3.1. temetkezési szolgáltatást végzők nyilvántartása; 

1.3.2. üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységet folytató 

természetes személyekről, gazdálkodó szervezetekről, egyéni vállalkozókról vezetett 

nyilvántartás; 

1.3.3. aktív korúak ellátásával kapcsolatos nyilvántartás. 

1.4. Hatósági Osztály 2.: 

1.4.1. szociális ellátásra (ápolási díj, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, egészségügyi 

szolgáltatásra jogosultság, hadigondozotti ellátás) jogosultak nyilvántartása. 

1.5. Gyámügyi Osztály: 

1.5.1. hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekekről vezetett nyilvántartás; 

1.5.2. szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről vezetett nyilvántartás; 

1.5.3. megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról vezetett nyilvántartás; 

1.5.4. ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekekről, a gyámság és 

gondnokság alatt állókról vezetett nyilvántartás; 

1.5.5. gyermekek minden olyan vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a 

gyámhatóság rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhatósághoz beszolgáltattak 

vezetett nyilvántartás; 

1.5.6. vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint vezetett 

nyilvántartás; 

1.5.7. kirendelt támogatóról és az általa támogatott személyekről vezetett nyilvántartás; 

1.5.8. hivatásos gondnok által ellátott gondnokoltakról szóló nyilvántartás; 

1.5.9. szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása és a hatósági eljárásra 

vonatkozó döntésről szóló nyilvántartás. 

1.6. Népegészségügyi Osztály: 

1.6.1. működési engedély nyilvántartó és határozat generáló rendszer (eGEN); 

1.6.2. befizetett igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartása; 

1.6.3. közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók elérhetőségéről vezetett nyilvántartás; 

1.6.4. fertőző megbetegedések nyilvántartása; 

1.6.5. oltást követő nemkívánatos eseményekről vezetett nyilvántartás; 

1.6.6. Lyssa gyanús sérülések nyilvántartása; 

1.6.7. kötelező védőoltások teljesítésének nyilvántartása; 

1.6.8. oltóanyag nyilvántartás; 

1.6.9. kötelezően ellenőrizendő egységek nyilvántartása (pl. intézményi konyhák, orvosi 

rendelők). 

1.7. Földhivatali Főosztály: 

1.7.1. földátruházási biztonsági okmányok nyilvántartása; 

1.7.2. tulajdoni lap-másolat biztonsági elemek nyilvántartása. 

VI. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Kormányablak Osztály: 

1.1. Munkaidő: I. műszak   II. műszak 

Hétfő:  06:45 – 14:45   09:00 – 17:00 

Kedd:  07:45 – 15:45   10:00 – 18:00 

Szerda:  07:45 – 17:45   10:00 – 20:15 

Csütörtök: 07:45 – 15:45   10:00 – 18:00 

Péntek:  07:45 – 13:45   09:00 – 15:00 

1.2. Ügyfélfogadási rend:   

Hétfő:  07:00 – 17:00  

Kedd:  08:00 – 18:00 
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Szerda:  08:00 – 20:00 

Csütörtök: 08:00 – 18:00 

Péntek:  08:00 – 15:00 

2. Hatósági Osztály 1-2., Gyámügyi Osztály: 

2.1. Munkaidő:    

Hétfő:  08:00 – 18:00 

Kedd:  08:00 – 16:00 

Szerda:  08:00 – 16:30 

Csütörtök: 08:00 – 16:00 

Péntek:  08:00 – 13:30 

2.2. Ügyfélfogadási rend:   

Hétfő:  13:30 – 18:00  

Szerda:  08:15 – 16:30 

Péntek:  08:15 – 11:30 

3. Népegészségügyi Osztály: 

3.1. Munkaidő:    

Hétfő - Csütörtök: 08:00 – 16:30  
Péntek:   08:00 – 14:00 
3.2. Ügyfélfogadási rend:    

Hétfő:   12:30 – 16:00 
Szerda:   08:30 – 12:00, 12:30 – 16:00 
Péntek:   08:30 – 11:30 

4. Földhivatali Főosztály: 

4.1. Munkaidő:    

Hétfő - Csütörtök: 07:30 – 16:00  
Péntek:   07:30 – 13:30 
4.2. Ügyfélfogadási rend:    

Hétfő - Csütörtök: 07:30 – 15:00  
Péntek:   07:30 – 11:00 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) XV. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában, állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1153 Budapest, Bácska u. 14. 

Levelezési címe: 1625 Budapest, Pf.: 85. 

Telefon: +36-1-795-7702 

Fax: +36-1-237-4814 

E-mail: titkarsag@15kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephely:  

1153 Budapest, Bácska u. 14. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XV. 

kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

 

A Hivatal összesen: 64 fő 

 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-

helyettes 

Hatósági 

 Osztály 

Kormányablak 

Osztály 

Gyámügyi 

Osztály 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kormányablak Osztály feladata 

1.1. Általános hatósági eljárási feladatok: 

1.1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott hivatalból lefolytatásra kerülő 

feladatok; 

1.1.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási hatósági 

eljárási feladatok; 

1.1.3. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási hatósági eljárási feladatok; 

1.1.4. a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági eljárási feladatok; 

1.1.5. A jogszabály által telepített egyéb feladatok. 

1.2.  Kormányablak  feladatok 

1.2.1. Azonnal intézhető ügyek: 

1.2.1.1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem; 

1.2.1.2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, 

megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése; 

1.2.1.3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés); 

1.2.1.4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a 

bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés); 

1.2.1.5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú 

törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát; 

1.2.1.6. Értesítési cím bejelentése; 

1.2.1.7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím 

(címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani; 

1.2.1.8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése; 

1.2.1.9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

1.2.1.10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról 

szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása; 

1.2.1.11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés 

miatt); 

1.2.1.12. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem; 

1.2.1.13. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, 

megsemmisülés bejelentésével; 

1.2.1.14. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül); 

1.2.1.15. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó 

nyilatkozat megtétele; 

1.2.1.16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó 

nyilatkozat visszavonása; 

1.2.1.17. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás 

iránti kérelem; 

1.2.1.18. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi 

adatszolgáltatás iránti kérelem; 

1.2.1.19. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem; 
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1.2.1.20. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem; 

1.2.1.21. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem; 

1.2.1.22. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően 

való megszüntetése iránti kérelem; 

1.2.1.23. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem; 

1.2.1.24. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról; 

1.2.1.25. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése; 

1.2.1.26. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt); 

1.2.1.27. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti 

kérelem; 

1.2.1.28. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem; 

1.2.1.29. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem; 

1.2.1.30. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem; 

1.2.1.31. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti 

kérelem; 

1.2.1.32. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem; 

1.2.1.33. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági 

bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre); 

1.2.1.34. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati 

nyilvántartásból; 

1.2.1.35. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem; 

1.2.1.36. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem; 

1.2.1.37. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti 

kérelem; 

1.2.1.38. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának 

ellenőrzése; 

1.2.1.39. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-

felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó 

személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 

létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása; 

1.2.1.40. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés 

szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és 

tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok; 

1.2.1.41. Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem; 

1.2.1.42. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal 

kapcsolatos bejelentés; 

1.2.1.43. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal 

kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése; 

1.2.1.44. A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése; 

1.2.1.45. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható 

közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján 

történő rögzítése, módosítása; 

1.2.1.46. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható 

közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján 

történő törlése; 

1.2.1.47. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható 

közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti 

kérelem; 

1.2.1.48. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély 

és rendszámtábla kiadásával); 

1.2.1.49. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi 

engedély és rendszámtábla kiadásával); 
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1.2.1.50. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem 

(ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló 

kiadása - a rendszám jellegétől függően); 

1.2.1.51. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának 

nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával); 

1.2.1.52. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű 

rendszámtáblák esetében); 

1.2.1.53. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti 

kérelem; 

1.2.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek: 

1.2.2.1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem; 

1.2.2.2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem; 

1.2.2.3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem; 

1.2.2.4. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

1.2.2.5. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

1.2.2.6. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

1.2.2.7. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

1.2.2.8. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem; 

1.2.2.9. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem; 

1.2.2.10. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, 

valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem 

alapján; 

1.2.2.11. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem; 

1.2.2.12. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás 

bejelentése; 

1.2.2.13. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan; 

1.2.2.14. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem; 

1.2.2.15. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem; 

1.2.2.16. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem; 

1.2.2.17. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély); 

1.2.2.18. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem; 

1.2.2.19. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem; 

1.2.2.20. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem; 

1.2.2.21. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem; 

1.2.2.22. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével együtt; 

1.2.2.23. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla 

pótlására irányuló kérelem; 

1.2.2.24. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem; 

1.2.2.25. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem; 

1.2.2.26. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem; 

1.2.2.27. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban; 

1.2.2.28. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban; 

1.2.2.29. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem; 

1.2.2.30.  Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban; 

1.2.2.31. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban; 

1.2.2.32.  Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem; 

1.2.2.33.  Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban; 

1.2.2.34. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem; 

1.2.2.35. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban; 
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1.2.2.36. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásából; 

1.2.2.37. Adatszolgáltatás az egyéni vállalkozók nyilvántartásából; 

1.2.2.38. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele; 

1.2.3. Továbbítás céljából átveszi az 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében 

meghatározott beadványokat 

1.2.4. Az 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott ügyekben 

kizárólag tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek. 

2. Hatósági Osztály feladata 

2.1. Hatósági feladatok: 

2.1.1. Állatvédelmi jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása 

2.1.2. Állatotthon nyilvántartásba vételére irányuló eljárás lefolytatása, valamint állatvásár, 

állatpiac, állatkiállítás helyszínének és időpontjának engedélyezése; 

2.1.3. Az állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás 

lefolytatása; 

2.1.4. A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása; 

2.1.5. Környezetvédelmi hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, egyes levegővédelmi eljárások 

lefolytatása; 

2.1.6. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása, Vízközmű rendszerbe történő 

bekötéssel összefüggő hatósági feladatok ellátása; 

2.1.7. Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálata; 

2.2. Szabálysértési feladatok: 

2.2.1. Járási hivatalok hatáskörébe utalt szabálysértési ügyben eljár; 

2.2.2. Általános szabálysértési hatóságként intézi a hatáskörébe utalt szabálysértési 

végrehajtási ügyeket; 

2.2.3. Vezeti a jogszabály által meghatározott nyilvántartási feladatokat; 

2.3. ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben (Szabs. törvény) meghatározott 

feladatokat; 

2.4. Az oktatással kapcsolatos feladatok; 

2.4.1. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben szülői megkeresés alapján;  

2.4.2. Rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok; 

2.4.3. Részt vesz a felnőttoktatás osztályozó vizsgáin; 

2.4.4. A szakértői vizsgálatokon való megjelenésre kötelezés és a szakvéleménnyel, 

kapcsolatos ügyekkel összefüggő feladatok ellátása; 

2.4.5. Érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok; 

2.5. Kerületi védelmi igazgatási feladatok: 

2.5.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

2.5.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

2.5.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

2.5.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 



oldal 259 / 359 

 

2.5.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

2.5.6. 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. 

2.6. Szociális feladatok: 

2.6.1. Ápolási díjra való jogosultság megállapítása, megszüntetése a szociális törvény alapján; 

2.6.2. Szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

megállapítása, megszüntetése; 

2.6.3. Időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, megszüntetése; 

2.6.4. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása, megszüntetése, egyéni 

gyógyszerkeret felülvizsgálata; 

2.6.5. Hadigondozottak ellátása; 

2.6.6. A szociális ellátásokkal összefüggő országos nyilvántartás, nyilvántartások vezetése; 

2.6.7. Aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapítása, megszüntetése; 

2.7. Fogyasztóvédelmi feladatok: 

2.7.1. Fogyasztóvédelemről szóló törvényben és az annak falhatalmazása rendeletekben 

meghatározott feladatokat. 

3. Gyámügyi Osztály feladata  

3.1. A gyermekek védelme érdekében: 

3.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 

egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi 

gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 

3.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 

3.1.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

3.1.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 

3.1.5. Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

3.1.6. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítő eljárás 

igénybevételét; 

3.1.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

3.1.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

3.1.9. Dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

3.1.10. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

3.1.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

3.1.12. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

3.1.13. Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

3.1.14. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

3.1.15. Kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósításának szüneteltetését és a 

szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
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3.1.16. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 

3.1.17. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére. 

3.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

3.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

3.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről; 

3.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

3.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

3.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

3.3.3. Hozzájárul 

3.3.3.1. a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez, 

3.3.3.2. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg, 

3.3.3.3. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához; 

3.3.4. Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

3.3.4.1. az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 

3.3.4.2. az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn; 

3.3.5. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt; 

3.3.6. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait; 

3.3.7. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették; 

3.4. Örökbefogadással kapcsolatban: 

3.4.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

3.4.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához; 

3.5. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

3.5.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

3.5.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

3.5.3. A szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása; 

3.5.4. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése; 

3.5.5. A számadási kötelezettség, illetve számadás helyességének megállapítása iránt; 

3.6. Feljelentést tesz: 

3.6.1. A gyermek veszélyeztetése,  

3.6.2. A tartási kötelezettség elmulasztása, 

3.6.3. A fentieken kívül gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt; 
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3.7. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását; 

3.8. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

3.8.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá kapcsolattartási 

ügyekben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét rendeli el; 

3.8.2. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozóan a bíróság, valamint a gyámhatóság által 

szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról; 

3.8.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.8.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

3.8.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

3.8.6. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 

3.8.7. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 

3.8.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

3.8.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június 20. 

napján  kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 

alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 

folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 

egyéb formáinak behajtásáról szóló 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre 

vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a 

Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a 

tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló 

kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására, vagy 

megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

3.8.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-, vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatást; 

3.8.11. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében, 

valamint megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének behajtása 

iránt; 

3.9. A gyámsággal és gondoksággal, az előzetes jognyilatkozattal és a támogatott 

döntéshozatallal kapcsolatban: 

3.9.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 

kirendeli; 

3.9.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket; 

3.9.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

és a helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét; 

3.9.4. Felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, gondnokot; 

3.9.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja a munkadíjukat; 

3.9.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről, 
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3.9.7. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót; 

3.10. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás 

megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez a gyámhivatal 

hatáskörébe tartozik; 

3.11. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

3.11.1. Dönt a gyermekek és gondokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 

közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

3.11.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.11.3. Rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek 

vagyonának kezelése tekintetésében kötelességüket nem teljesítik; 

3.11.4. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

3.11.5. Közreműködik a gyermekek, gondokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

3.11.6. Közreműködik a hagyatéki eljárásban; 

3.11.7. Ügygondnokot rendel ki a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. § (5) 

bekezdésében meghatározott esetben; 

3.11.8. Eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként; 

3.11.9. Ellátja a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel ellátja 

mindazon feladatokat, amelyet jogszabály az elsőfokú gyámhatóság hatáskörébe utal; 

3.11.10. A Kerületi Hivatal hatáskörében áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással 

kapcsolatos igazságügyi igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben első fokon 

áldozatsegítő szolgálatként, illetve jogi segítségnyújtó szolgálatként jár el; 

3.12. Jogi segítségnyújtás: 

3.12.1. Illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel; 

3.12.2. Elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, 

nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat. 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; 

3.12.3. A jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott döntés ellen benyújtott 

fellebbezést megvizsgálja, ennek alapján döntését visszavonja vagy módosítja, illetve a 

fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, egyébként a fellebbezést az ügy irataival együtt 

felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez; 

3.12.4. Ellátja a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyéb feladatokat; 

3.13. Áldozatsegítés: 

3.13.1. Biztosítja a jogszabályban meghatározott áldozatsegítő szolgáltatásokat. A kérelem 

elbírálásához a tényállást tisztázza, az áldozatot vagy más személyt meghallgatja, a támogatás 

igénybevételének feltételeire vonatkozó adatokat nyilvántartó hatóságokat a közölt adatok 

valódiságának ellenőrzése érdekében megkeresheti; 

3.13.2. Segíti az áldozatot a nyomtatvány kitöltésében, útmutatást ad a kiegészítő adatok iránti 

megkeresés teljesítéséhez, szükség szerint beszerzi a kiegészítő adatokat, meghallgatja az 

áldozatot; 
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3.13.3. Tájékoztatja az ügyfeleket a büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, a számára 

elérhető támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, valamint a jogszabályban biztosított 

támogatásokon kívül igénybe vehető egyéb ellátásokról, juttatásokról, jogérvényesítlési 

lehetőségekről, az áldozatsegítésben részt vevő állami, önkormányzati, civil és egyházi 

szervezetek elérhetőségéről, a bűncselekmény típusára figyelemmel az ismételt áldozattá válás 

elkerülésének lehetőségeiről; 

3.13.4. Ellátja az áldozatsegítéssel kapcsolatos egyéb feladatokat. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános része szerint.  

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános része szerint.  

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános része szerint.  

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A kerületi hivatalban jogszabályi előírás alapján kötelezően vezetett nyilvántartások 

jegyzéke 

1.1. Panaszok és a közérdekű bejelentések nyilvántartása (A panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint a közérdekű bejelentések, javaslatok, 

panaszok kezeléséről szóló kormánymegbízotti és az ugyanilyen tárgyú hivatalvezetői utasítás 

alapján.); 

1.2. A helyi védelmi bizottság elnöke megállapítja a helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra 

kötelezettek körét, nyilvántartást vezet, melyben elősegíti az igénybevételi jog gyakorlását, 

koordinálja az igénybevétel helyi szintű végrehajtását. (2011. évi CXIII. tv. 14.§ (5a) b); 

1.3. Munkavégzéshez szükséges nyilvántartások: jelenléti ív, szabadság nyilvántartás, 

távolmaradás jelentése, éves bérlet nyilvántartás, havi munkába járással és hazautazással 

kapcsolatos jegy- és bérlet elszámolás, távozási napló; 

1.4. Kormányablak Osztály: 

1.4.1. Adatszolgáltatási nyilvántartás (A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 31. § (1) bekezdése alapján.); 

1.4.2. TAKARNET (Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 75. § (2) és (2a) 

bekezdése, valamint a kormánymegbízotti utasítás alapján a programból történő lekérdezések 

nyilvántartása, naplózása); 

1.4.3. Személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás területén lakcímmel rendelkező 

polgárok tekintetében; 

1.4.4. Az úti okmányokkal kapcsolatos nyilvántartás; 

1.4.5. Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával kapcsolatos nyilvántartás; 

1.4.6. A közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos nyilvántartás; 

1.4.7. Parkolási igazolványok kiállításával kapcsolatos nyilvántartás; 

1.4.8. Vezetői engedély visszavonásával, a járművezetők pontjairól készült nyilvántartás; 

1.4.9. A kormányablak ügyintézés alapját képező egyéb szakmai nyilvántartások. 

1.5. Hatósági Osztály: 



oldal 264 / 359 

 

1.5.1. Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása (A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. tv. 30. § (5) bekezdése alapján a kerületben engedélyezett telephellyel rendelkező 

temetkezési szolgáltatók adatainak naprakész vezetése, kezelése); 

1.5.2. Szabálysértési Rendszer (ESZNYER-NOVA_KGIR) (A szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

alapján a szabálysértést elkövetők, az általuk elkövetett szabálysértések és a kiszabott szankciók 

adatainak naprakész vezetése, ismerete és az ágazatban dolgozók számára elérhetővé tétele); 

1.5.3. Szabálysértési nyilvántartások: a lefoglalt dolgokról nyilvántartás vezetése (22/2012. (IV. 

13.) BM rendelet) vezeti a feladatkörét érintő szabálysértési nyilvántartásokat (2012. évi II. 

törvény); 

1.5.4. Szociális ellátások nyilvántartása,  Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere 

(PTR); (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. § - a 

alapján a Hivatal hatáskörébe tartozó szociális ellátások és az ellátottak adatainak naprakész 

vezetése, ismerete); 

1.5.5. Társasház- és ingatlankezelők nyilvántartása (A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 

törvény 54. § (3) bekezdése alapján az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői 

tevékenységet végzők adatainak naprakész kezelése és közzététele); 

1.5.6. Nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult menekült, oltalmazott 

illetve menedékes személy adatairól a támogatásra való jogosultság illetve a visszafizetési 

kötelezettség fennállásáig. (2007. évi LXXX. tv. 85.§ ); 

1.5.7. Közgyógyellátásban részesülőkről szóló nyilvántartás vezetése; 

1.5.8. Az egészségügyi szolgáltatásra szociálisan rászorultakról szóló nyilvántartás; 

1.5.9. A hadigondozásba vett személyeket tartalmazó nyilvántartás; 

1.5.10. Az időskorúak járadékában részesülő személyek és az időskorúak járadékában 

részesülő hajléktalanokról szóló nyilvántartás; 

1.5.11. Az aktív korúak járadékában részesülő személyek és az aktív korúak járadékában 

részesülő hajléktalanokról szóló nyilvántartás; 

1.5.12. A menekült, az oltalmazott személyek lakáscélú támogatásának nyilvántartása; 

1.6. Gyámügyi Osztály: 

1.6.1. A védelembe vett gyermekekről szóló nyilvántartás (A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 138. § (2) bekezdése alapján); 

1.6.2. A szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről szóló nyilvántartás (A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 138. § (3) bekezdése alapján); 

1.6.3. A gyámhatóság által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról szóló nyilvántartás 

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján); 

1.6.4. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekekről szóló 

nyilvántartás (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.                   

140. § (1) bekezdés b) pontja alapján); 

1.6.5. A gyámság és gondnokság alatt állókról szóló nyilvántartás (a 139. § /1/ bekezdésében 

meghatározott adattartalommal) (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés b) pontja alapján); 

1.6.6. Nyilvántartás a pénzbeli ellátásban részesülő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a 

nevelésbe vett gyermekek, a gyámság és gondnokság alatt állók minden olyan vagyonáról, 

amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a gyámhatóság rendszeres felügyelete alá vont, 

vagy amelyet a gyámhatósághoz beszolgáltattak (A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés c) pontja alapján); 

1.6.7. Nyilvántartás a vagyonnal rendelkező gyermekekről (A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés d) pontja alapján); 

1.6.8. A gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről szóló 

nyilvántartás (A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. tv. 11. §); 
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1.6.9. A Gyámhivatali Osztály nyilvántartást vezet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997.(XII. 17.) Kormányrendeletben 

foglaltak szerint; 

1.6.10. Hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekek nyilvántartása; 

1.6.11. Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása; 

1.6.12. Otthonteremtési támogatások nyilvántartása; 

1.6.13. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének nyilvántartása; 

1.6.14. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek nyilvántartása; 

1.6.15. A gyámság és gondnokság alatt álló személyekről szóló nyilvántartás; 

1.6.16. Vagyonnal rendelkező gyermekekről vezetett nyilvántartás, mely vagyon nem tartozik a 

szülők kezelésébe; 

1.6.17. Vagyonnal rendelkező gyermekekről a bekövetkező nagykorúsága szerint vezetett 

nyilvántartás; 

1.6.18. A cselekvőképességet érintő személy vagyonának nyilvántartása; 

1.6.19. Gyámnevezésről és gyámságból történő kizárásról szóló nyilvántartás; 

2. A munkavégzéshez használatos programrendszerek jegyzéke 

2.1. PTR: Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere; 

2.2. CSTINFO: Szociális Ellátások Nyilvántartási Rendszere; 

2.3. JWINSZOC: Szociális Támogatások Rendszere; 

2.4. WINGYER: Gyermekvédelmi Rendszer; 

2.5. FOKA: Foglalkoztatottak és Közfoglalkoztatottak adatbázisa; 

2.6. OEP JELENT: Jogviszony nyilvántartás, bejelentési kötelezettség nyilvántartása; 

2.7. SZNYR: Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer; 

2.8. OPAL, ellenőrző program; 

2.9. Civil Kalauz: TEÁOR kódok; 

2.10. KIA Időpontfoglaló rendszer; 

2.11. EVIG: Egyéni vállalkozói igazolvány rendszer; 

2.12. IGFB2. alkalmazás: kötelező felelősségbiztosítás; 

2.13. IPL: integrált portál-alapú lekérdező rendszer; 

2.14. Integrált Okmányrendszer: vezetői engedély, lakcímigazolvány; 

2.15. JÁROK: Jármű rendszer; 

2.16. SZIG-ÚTLEVÉL alkalmazás; 

2.17. Ügyfélkapu regisztrációs rendszer; 

2.18. Származás ellenőrzés: gépjármű-ügyintézéshez; 

2.19. STB menürendszer: bianko okmányok rendelése, pénztár; 

2.20. Parkig: parkolási igazolvány mozgáskorlátozottak részére; 

2.21. TAKARNET: ingatlannyilvántartás; 

2.22. Poszeidon: iktatóprogram; 

2.23. ESZNYER-NEO-KGIR szabálysértési eljárások, befizetések 

2.24. SZABINA: Szabálysértések Határozatait és Befizetéseit Egyeztető Rendszer; 

2.25. KÖNYIR: Körözési Nyilvántartó Rendszer; 

2.26. Tudástár; 

2.27. DÖR: Digitális Önrendelkezési Rendszer; 

2.28. Teljesítményértékelési rendszer (TER); 

2.29. ProBono képzési rendszer; 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. A Kormányablak Osztály  

1.1. ügyfélfogadási rendje: 
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Hétfő: 07:00 – 17:00 

Kedd: 08:00 – 18:00 

Szerda: 08:00 – 20:00 

Csütörtök: 08:00 – 18:00 

Péntek: 08:00 – 15:00 

1.2. munkarendje: 

 Front Office 1. Front Office 2. Back Office 

Hétfő: 07:00 – 15:00 09:00 – 17:00 08:00 – 16:30 

Kedd: 08:00 – 16:00 10:00 – 18:00 08:00 – 16:30 

Szerda: 08:00 – 16:00 12:00 – 20:00 08:00 – 16:30 

Csütörtök: 08:00 – 17:00 09:00 – 18:00 08:00 – 16:30 

Péntek: 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 08:00 – 14:00 

2. A Hatósági és a Gyámügyi Osztály  

2.1. ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 13:30 – 18:00 

Szerda: 08:00 – 16:30 

Péntek: 08:00 – 11:30 

2.2. munkarendje: 

Hétfő: 08:00 – 18:00 

Kedd: 08:00 – 16:30 

Szerda: 08:00 – 16:30 

Csütörtök: 08:00 – 16:30 

Péntek: 08:00 – 12:30 



Budapest Fdvdros Kormanyhivatala 

XVI. Kerijleti Hivatala 

Budapest, 2017. 02. fc?. 

Budapest, 2017. februgr 28. 

\~_~s:whet i  Hivatala 
Hivatalvezeto 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVI. Fővárosi Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az 

alábbiak szerint adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) XVI. 

Fővárosi Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában közszolgálati, állami 

szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. 

Levelezési címe: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. 

Telefon: +36-1-896-4135 

Fax: +36-1-237-4854 

E-mail: titkarsag@16kh.bfkh.gov.hu  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

1163 Budapest, Karát utca 18. 

1163 Budapest, Vívó utca 2. 

3. Illetékesség 

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros 

XVI. kerületére terjed ki. 

3.2. A Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály 

illetékessége Budapest Főváros X., XVI., XVII. kerületére terjed ki. 

3.3. A Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala Kormányablak osztálya 

illetékessége – a lakcímbejelentés, közlekedési igazgatási hatósági ügyek, egyéni vállalkozói 

ügyek kivételével – országos illetékességre terjed ki. 
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4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

A Hivatal létszáma összesen: 81 fő 

 
 

 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. A Kormányablak Osztály ellátja 

1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.2. Az polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatokat; 

1.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

1.5. A személyi igazolvány-igényléssel kapcsolatos feladatokat; 

1.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

1.7. az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

1.8. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

1.9. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

1.10. A jogszabály által a Kormányablak feladatkörébe telepített egyéb feladatokat. 

2. A Hatósági Osztály I. feladata 

2.1. Szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja: 

2.1.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 

megállapításával, megszüntetésével; 

2.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével; 

Hivatalvezető 

Kormányablak 

Osztály 

Hatósági 

Osztály 2. 

Hatósági 

Osztály 1. 

Gyámügyi 

Osztály 

Foglalkoztatási 

Osztály 

Hivatalvezető 

helyettes 
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2.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és 

elutasításával;  

2.1.4. Hadigondozottak ellátásával; 

2.1.5. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításával, megszüntetésével, 

szüneteltetésével, elutasításával; 

2.1.6. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapításával, 

megszüntetésével, elutasításával; 

2.1.7. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, és a közgyógyellátásról a foglakoztatást 

helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra vonatkozóan 

az országos nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatokat; 

2.1.8. A menekültek, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása 

és támogatása.  

2.2. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja; 

2.2.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

2.2.2. A szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat;  

Ezeken belül:  

2.2.2.1. Ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet 

által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

2.2.2.2. Ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok; 

2.2.2.3. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben;  

2.2.2.4. Részt vesz a felnőttoktatás osztályozó vizsgáin. 

3. A Hatósági Osztály II. feladata 

3.1. Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 

3.2. Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 

3.3. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

3.4. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

3.5. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

3.6. Kérelem alapján illetve hivatalból indított lakcímrendezési (fiktiválási) eljárás lefolytatása;  

3.7. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

3.8. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, melynek része a helyszíni 

szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó által 

vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

3.9. Környezetvédelmi hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, egyes levegővédelmi eljárások 

lefolytatása; 

3.10. Állampolgársággal kapcsolatos kérelmek átvétele, állampolgársági ügyekben eljáró 

hatósághoz történő továbbítása; 

3.11. Jogszabályban meghatározott fogyasztóvédelmi hatósági eljárások lefolytatása;  

3.12. Szabálysértési jogkörben történő feladatellátás  

3.12.1. Ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatokat. 

3.13. Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében ellátja 
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3.13.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

3.13.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

3.13.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

3.13.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.13.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

3.13.6. 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. 

4. Gyámügyi Osztály feladata 

4.1. Gyermekek védelme érdekében ellátja az  

4.1.1. Ideiglenes hatályú elhelyezéssel, felülvizsgálatával, megszüntetésével; 

4.1.2. Nevelésbe vétellel, felülvizsgálatával, megszűntetésével; 

4.1.3. Utógondozás és utógondozói ellátással, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapításával; 

4.1.4. Gondozási díjjal; 

4.1.5. Nevelési felügyelettel; 

4.1.6. Védelembe vétellel, megelőző pártfogó felügyelettel; 

4.1.7. Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásával; 

4.1.8. Az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésével  

4.1.9. összefüggő feladatokat. 

4.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban  

4.2.1. Az otthonteremtési támogatás megállapításáról;  

4.2.2. A gyermektartásdíj megelőlegezéséről dönt. 

4.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében  

4.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel;  

4.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét;  

4.3.3. Ellátja a családi jogállással, kapcsolatos perekkel összefüggő feladatokat; 

4.3.4. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait; 

4.3.5. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették; 

4.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermek 

érdekében 

4.4.1. A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 

4.4.2. A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

4.5. Az örökbefogadással kapcsolatban  

4.5.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

4.5.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

4.6. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet 
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4.6.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

4.6.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

4.6.3. A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 

4.6.4. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése; 

4.6.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

4.7. Feljelentést tesz: 

4.7.1. A gyermek veszélyeztetése, 

4.7.2. A tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

4.7.3. Az 4.7.1. és 4.7.2. pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más 

bűncselekmény miatt. 

4.8. Jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását; 

4.9. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

4.9.1.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

4.9.2. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 

végrehajtásáról; 

4.9.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

4.9.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

4.9.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

4.9.6. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 

4.9.7. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt 

mástartózkodási helynek az elhagyását; 

4.9.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

4.9.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

4.9.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység   

keretében történő foglalkoztatását; 

4.9.11. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében; 
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4.10. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban 

4.10.1. A gyermek részére családba fogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli; 

4.10.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket; 

4.10.3. Felügyeli a családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

4.10.4. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

4.10.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja a munkadíjukat; 

4.10.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről; 

4.10.7. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót; 

4.11. A tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti hozzájárulás megadásáról 

dönt;  

4.12. A vagyonkezeléssel kapcsolatban 

4.12.1. A dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 

közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

4.12.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

4.12.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

4.12.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

4.12.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban; 

4.13. Közreműködik: 

4.13.1. A bírósági végrehajtási eljárásban, 

4.13.2. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényben 

meghatározottak végrehajtásában, mint családvédelmi koordinációs szerv, 

4.13.3. Magántanulói státusz létesítéséhez kapcsolódó eljárásban.  

4.14. Bűncselekmény vagy elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése esetén, a pártfogó 

felügyelői környezettanulmány és kockázatértékelés alapján - a bűnismétlés megelőzés 

érdekében - elrendeli a gyermek megelőző pártfogását. 

4.15. Jogi segítségnyújtó szolgálat jogkörében történő feladatellátás: 

4.15.1. Ellátja a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott feladatokat.  

4.16. Áldozatsegítő szolgálat jogkörében történő feladatellátás: 

4.16.1. Ellátja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 

törvényben meghatározott feladatokat.  

5. Foglalkoztatási Osztály feladata 

5.1. Az osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

5.1.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj 

előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 

megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 

megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 
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5.1.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat elvégzi; 

5.1.3. Ellátja a Hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; 

5.1.4. A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával a 

munkáltatóval kapcsolatos együttműködés tapasztalatairól, a rendelkezésére álló munkaerő-piaci 

információkról tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt; 

5.1.5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 

fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró állami 

foglalkoztatási szerv részére; 

5.1.6. A benyújtott, felterjesztett méltányossági kérelmeket elbírálja; 

5.1.7. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

5.1.8. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

5.1.9. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos 

feladatokat; 

5.1.10. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

5.1.11. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (a 

továbbiakban: MEV) működtetésében; 

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

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

5.1.13. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat; 

5.1.14. Ellátja a felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével 

kapcsolatos feladatokat; 

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

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatait. 

5.2. Az osztály szolgáltatási feladatai 

5.2.1. Munkaközvetítést végez; 

5.2.2. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó munkaerő-piaci 

szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 

5.2.3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 

5.2.4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart 

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

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

okokat; 

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

fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására; 

5.2.6. Információt nyújt, tanácsadást végez; 

5.2.7. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

5.2.8. Kapcsolatot tart az illetékességi területén működő és a főváros gazdasági életében részt 

vevő munkaadókkal, a kerületi önkormányzatokkal, a kerületben és a fővárosban működő más 

szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 

javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és 

értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket végez; 
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5.2.9. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

5.2.10. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

5.3. Az osztály európai uniós és nemzetközi feladatai 

5.3.1. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat; 

5.3.2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 

munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 

egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

5.3.3. A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat); 

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

az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő 

támogatás(ok) nyújtásáról.; 

5.4. Az osztály a hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai 

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

5.4.2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 

országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 

ország területére; 

5.4.3. Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vont ügyfél 

foglalkoztatását vállaló – a kerületi hivatal illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel 

rendelkező – munkáltatók részére; 

5.4.4. Ellátja az ügyfelek iratanyagainak illetékesség változás miatt szükséges áttételével 

kapcsolatos feladatokat. 

5.5. Az osztály koordinációs feladatai 

5.5.1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 

5.5.2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci feladatokat ellátó osztályaival, ennek 

keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 

értékeléseket készít; 

5.5.3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi; 

5.5.4. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel, non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

5.5.5. Segíti a Foglalkoztatási Programok Megvalósítási Osztályának program-tervező 

munkáját, összegyűjti az osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat;  

5.5.6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket; 

5.5.7. Kapcsolatot tart és együttműködik a projektek megvalósításban résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel; 

5.5.8. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken; 

5.5.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az 

aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. 

Együttműködik és tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó kerületi hivatalokat a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, 

szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés); 
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5.5.10. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 

5.6. Az osztály közfoglalkoztatási feladatai 

5.6.1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

5.6.2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 

5.6.3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos jogszabály által a kerületi 

hivatal hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat; 

5.6.4. Szervezi a közfoglalkoztatást; 

5.6.5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 

5.6.6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázison keresztül adatszolgáltatást végez; 

5.6.7. Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályt a 

közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 

rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról; 

5.6.8. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéshez szükséges koordinációs és 

kommunikációs feladatai keretében illetékességi területén együttműködik a kerületi hivatal 

„közfoglalkoztatási referensével”, melynek keretében szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt. 

5.7. Az osztály egyéb feladatai 

5.7.1. Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait, kiállítja az OEP kiskönyvet, 

igazolja az álláskeresési ellátás és a keresetpótló juttatás folyósításának idejét; 

5.7.2. Az Flt. 57/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyilvántartásba vett 

adatokból adatokat szolgáltat: 

5.7.2.1. A nyugdíj-és és egészbiztosítási szerveinek az ellátás megállapítás, folyósítása, 

ellenőrzés céljából (NYUFIG, NEAK); 

5.7.2.2. A szociális igazgatás szerveinek az aktív korúak ellátása megállapítási és folyósítási 

feltételei fennállásának megállapítása céljából; 

5.7.2.3. A központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és 

tartózkodásához kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából; 

5.7.2.4. Az adóigazgatás szerveinek az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaerő-piaci 

járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából (NAV). 

5.7.3. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

5.7.4. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Hivatalvezető helyettesítésére vonatkozóan a Kormányhivatal Ügyrendjének 

általános részében foglaltakat kell alkalmazni. 

1.1. A Hatósági Osztály I. osztályvezetőt a Hatósági osztály II. osztályvezetője helyettesíti. 

1.2. A Hatósági Osztály II. osztályvezetőjét a Hatósági osztály I. osztályvezetője helyettesíti. 

1.3. A Gyámügyi osztály vezetőjét, a hivatalvezető által kijelölt személy helyettesíti. 

1.4. A Kormányablak osztály vezetőjét, az osztályvezető által kijelölt személy helyettesíti. 

1.5. A Foglalkoztatási osztály vezetőjét, az osztályvezető által kijelölt személy helyettesíti. 

1.6. Az ügyintézők helyettesítését a munkaköri leírások tartalmazzák. 

V. Fejezet 

           A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  
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1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Hatósági Osztály I, II, Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

Hétfő:             13.00 – 17.30 

Kedd:             nincs félfogadás 

Szerda:          8.00 – 16.00 

Csütörtök: nincs félfogadás 

Péntek:          8.00 – 12.00 

2. Foglalkoztatási osztály ügyfélfogadási rendje 

Hétfő:             8.30 – 15.00 

Kedd:             8.30 – 15-00 

Szerda:          8.30 – 15.00 

Csütörtök: 8.30 – 12.00 

Péntek:          8.30 – 13.00 

3. Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje 

Hétfő:             7.00 – 17.00 

Kedd:             8.00 – 18.00 

Szerda:          8.00 – 20.00 

Csütörtök: 8.00 – 18.00 

Péntek:          8.00 – 15.00 

3.1. Ettől eltérő egyéni munkarendet csak a hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem 

alapján Kormányablakban, okmányirodában, továbbá más ügyfélszolgálati munkakörben 

foglalkoztatott munkatársak számára a munkarend ettől eltérően is meghatározható a 

hivatalvezető döntése szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

3.2. Azokon a napokon, amelyeken a munkaidő a 6 órát meghaladja a munkaidőn belül, a 

munkavégzés megszakításával napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

3.3. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével szabad. A 

munkaidőben történő eltávozásról, annak időtartamáról, indokáról szervezeti egységenként 

naprakész nyilvántartást (jelenléti ívet) kell vezetni, okát naprakészen vezetni kell. 

3.4. A munkahelyéről önhibáján kívül távolmaradó munkatárs akadályoztatásának okáról köteles 

a közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni. 

3.5. Az évi rendes szabadságot a kerületi hivatal működésének figyelembevételével, az 

igazgatási szünetre és az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. 

3.6. A jelenléti ív kezelésének szabályai: 

3.6.1. A munkahelyen tartózkodás, illetve a munkából való távollét nyilvántartására 

osztályonként jelenléti ívet kell vezetni. A munkatárs köteles naponta, munkába érkezésekor és 

távozásakor az időpont megjelölésével a jelenléti ívet aláírni. 

3.6.2. A vezető köteles a jelenléti ív alapján az elvégzett túlmunkáról, az annak megfelelő 

mértékű szabadidő kiadásáról (csúsztatás) napi nyilvántartást vezetni és hónap végi összesítést 

készíteni.  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

          Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

XVII. Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1173 Budapest, Pesti út 163. 

Levelezési címe: 1660 Budapest, Pf. 341. 

Telefon: +36-1-253-3353 

Fax: +36-1-237-4863 

E-mail: titkarsag@17kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 

illetékessége fő szabályként Budapest Főváros XVII. kerületére terjed ki, kivéve, ha jogszabály 

másként szabályozza. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

 

 
 

A Hivatal létszáma összesen: 74 fő 

II. Fejezet 

      A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Hatósági Osztály feladata 

BFKH XVII. Kerületi Hivatala 

Hivatalvezető 

 

BFKH XVII. Kerületi Hivatala 

Kormányablak Osztály 

 

BFKH XVII. Kerületi Hivatala 

Hatósági Osztály 

 

BFKH XVII. Kerületi Hivatala 

Gyámügyi Osztály 
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1.1. Az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 

feladatokat, és gyakorolja azon hatásköröket, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon 

eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen: 

1.1.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben; 

1.1.2. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben; 

1.1.3. A földgázellátásról szóló törvényben; 

1.1.4. A hadigondozásról szóló törvényben; 

1.1.5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben; 

1.1.6. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben; 

1.1.7. A társasházakról szóló törvényben; 

1.1.8. A távhőszolgáltatásról szóló törvényben; 

1.1.9. Temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben; 

1.1.10. A villamos energiáról szóló törvényben; 

1.1.11. A menedékjogról szóló törvényben; 

1.1.12. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben; 

1.1.13. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben; 

1.1.14. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben; 

1.1.15. Az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben; 

1.1.16. A szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben; 

1.1.17. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben,  

1.1.18. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatokat; 

1.1.19. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe 

tartozó feladatokat; 

1.1.20. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat; 

1.1.21. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe 

tartozó egyes földművelésügyi feladatokat. 

1.2. A hivatalvezető munkájának támogatása körében funkcionális és adminisztratív feladatok 

ellátása, így különösen: 

1.2.1. A Hivatal egészét érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, az emlékeztetők 

elkészítése; 

1.2.2. Felsővezetői/szakmai irányítói felkérés alapján jogszabálytervezetek véleményezése; 

1.2.3. A védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása; 

1.2.4. Közreműködés a kormányhivatal humánpolitikai, képzési feladatai ellátásában; 

1.2.5. Ügyviteli és informatikai feladatok ellátása, ügyiratkezelés, irattárazás; 

1.2.6. A hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése, leltározás; 

1.2.7. A Hivatal üzemeltetésével, működésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés 

(felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való 

gondoskodás,karbantartási igények összeállítása). 

2. Kormányablak Osztály feladata 

2.1. Okmányirodai feladatok körében ellátja:  

2.1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 

2.1.2. Az illetékekről szóló törvényben; 

2.1.3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


oldal 282 / 359 

 

2.1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben; 

2.1.5. A külföldre utazásról szóló törvényben; 

2.1.6. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az 

azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 

feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 

okmányirodához telepített feladatokat.  

2.1.7. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési 

hatósági feladatokat. 

2.2. Ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja:  

2.2.1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben; 

2.2.2. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben; 

2.2.3. A kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati 

feladatokat. 

3. Gyámügyi Osztály feladata 

3.1. A gyámügyi feladatok körében ellátja: 

3.1.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben; 

3.1.2. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben; 

3.1.3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános részében foglaltak szerint, az alábbi 

kiegészítésekkel: 

1.1. A járási hivatal vezetője és a hivatal vezető-helyettes a járási 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. 

1.2. A Hivatal vezetői és ügyintézői állami szolgálati jogviszonyban állnak. A munkatársak által 

ellátandó feladatokat, valamint a munkatársakkal szemben támasztott szakmai követelményeket 

a munkaköri leírások tartalmazzák. 

1.3. Ennek során kötelezettségük 

1.3.1. A munkaköri leírásban rögzített, valamint a vezetői utasításban meghatározott feladatok 

ellátása; 

1.3.2. A szakterületükre vonatkozó szakmai célkitűzések megvalósítása; 

1.3.3. Részvétel a hivatali munkatervek, feladattervek, ellenőrzési tervek, munkaprogramok 

előkészítésében és megvalósításában; 

1.3.4. A munkavégzéshez szükséges korszerű ismeretek elsajátítása, a szaktudás fejlesztése; 

1.3.5. A munkavégzést akadályozó körülmények elhárításának kezdeményezése, illetve vezetői 

intézkedés megtétele, 

1.3.6. A kormányhivatal belső szabályzatainak és a Kerületi Hivatalvezető intézkedéseinek 

betartása, különös figyelemmel a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokra. 

IV. Fejezet 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános részében foglaltak szerint, az alábbi 

kiegészítésekkel: 

1.1. A hivatalvezető általános helyettese a hivatalvezető-helyettes. Amennyiben a munkakör 

átmenetileg nincs betöltve vagy a hivatalvezető-helyettes a munkavégzésben akadályoztatva 

van, a Kerületi Hivatalvezető által megbízott, más vezető beosztású tisztviselő látja el a 

helyettesítésével kapcsolatos feladatokat.  

1.2. Az osztályvezetőt a hivatalvezető által kijelölt állami tisztviselő helyettesíti.  

1.3. Az ügyintézői helyettesítés rendjét a hivatalvezető, illetve a Hivatal osztályvezetői jogosultak 

megállapítani. 

1.4. A Hivatal munkatársai tekintetében a helyettesítés rendjét az ügyrend, valamint a munkaköri 

leírások tartalmazzák. 

1.5. A helyettesítés a vezető rendelkezése szerint a kieső munkatárs feladatkörének egészére, 

vagy meghatározott részére is vonatkozhat.  

1.6. A helyettesítést végző munkatárs felruházható a helyettesített munkatárs jogköreivel, 

szükség szerint azonban korlátozható is abban. Ez utóbbi esetben az át nem ruházott jogokat a 

helyettesített munkatárs közvetlen felettese gyakorolja.  

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános részében foglaltak szerint, az alábbi 

kiegészítésekkel: 

1.1. A Hivatal tisztviselői (ügykezelői, munkatársai) a hivatalvezetővel elsősorban az 

osztályvezetőkön keresztül tartanak kapcsolatot. 

1.2.  

1.3.    A szervezeti egységek osztályvezetői a Hivatalvezetővel közvetlenül jogosultak 

kapcsolatot tartani. 

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. 

Halaszthatatlan intézkedést követően a távolléte miatt akadályozott (tevékenységgel érintett) 

vezetőt utólag, az elvárható legrövidebb időn belül tájékoztatni kell a történtekről.  

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Hivatal által vezetett nyilvántartások jegyzéke 

1.1. Kormányablak Osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartások 

1.1.1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. 

rendeletben meghatározott személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

1.1.2. A személyi adat- és lakcímnyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról vezetett 

nyilvántartás 

1.1.3. Személyi igazolvány és személyazonosító igazolvány nyilvántartás a személyazonosító 

igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 

1.1.4. Közúti közlekedéshez kapcsolódó jármű és gépjármű vezetői engedély nyilvántartás a 

közúti közlekedési nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXXIV. törvény 

1.1.5. Papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat kiállításához szükséges biztonsági elemek 

kezelése az 5/2014.(V.5.) VM-KIM együttes utasítás alapján 

1.1.6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény alapján napló vezetése 
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2. Hatósági Osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartások 

2.1. Szociális igazgatási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások 

2.1.1.  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. § 

alapján a szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása 

és megszüntetése céljából vezetett nyilvántartás a Járási Hivatalok Szociális Rendszere 

(Jwinszoc) szoftver segítségével: 

2.1.1.1. szociális rászorultság esetén a jogosult számára megállapított 

2.1.1.1.1. időskorúak járadékával, 

2.1.1.1.2. aktív korúak ellátásával, 

2.1.1.1.3. ápolási díjjal (együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal),  

valamint a 

2.1.1.2. természetbeni szociális ellátásként megállapított 

2.1.1.2.1. az alanyi közgyógyellátással, illetve normatív közgyógyellátással,  

2.1.1.2.2. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos adatok. 

2.1.2. A pénzügyi támogatások rendszeréről (PTR) vezetett nyilvántartásába kerülnek 

rögzítésre az államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások. 

2.2. Szabálysértési hatósági feladathoz kapcsolódóan 

2.2.1. Szabálysértési Nyilvántartási rendszer (SZNYR) 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. törvény) alapján előírt szabálysértési nyilvántartás. 

2.2.2. Hermon Körözési Nyilvántartási Rendszer (KÖNYIR) A körözési nyilvántartási rendszerről 

és a személyek dolgok felkutatásáról, azonosításáról szóló 2013.évi LXXXVIII. törvény alapján 

előírt nyilvántartás. 

2.3. Oktatási feladatokhoz kapcsolódóan 

2.3.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdésében, valamint 

a 91. § (2) bekezdésében előírt:  

2.3.1.1. tankötelezettekről vezetett éves nyilvántartás 

2.3.1.2. külföldön tanuló tankötelezett gyermekek nyilvántartása 

2.4. Egyéb hatósági feladat körében 

2.4.1. A menedékjogról 2007. évi LXXX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján menekültként, 

oltalmazottként felvettek, illetve a menedékes támogatásra jogosultak nyilvántartása.  

2.4.2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján  

2.4.2.1. az engedélyezéshez kötött tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartása (26. §) 

2.4.2.2. bejelentéshez kötött tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartása (27-28.§) 

2.4.2.3. nyilvántartás azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység 

folytatását jogerősen megtiltották (29.§) 

2.4.3. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő valamint az ingatlanvagyon-

értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 

nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (XI. 3.) NGM rendelet alapján az 

üzletszerűen végzett ingatlankezelői, társasház-kezelői tevékenységet végzők nyilvántartása. 

2.4.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet alapján az engedéllyel rendelkező szolgáltatatókról vezetett 

nyilvántartás. 

2.4.5. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1) bekezdése 

alapján bejelentett állatotthonokról vezetett nyilvántartás; 

2.4.6. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005.évi 

CXXXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás. 

3. Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartások 
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3.1. A járási hivatalok gyermekvédelmi rendszere (WinGyer) szoftver alkalmazásával kerül 

rögzítésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

alapján valamint a gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyekről szóló 

2013. évi CLV. törvény és a gyermekjóléti szolgálatok és személyes gondoskodást nyújtó 

szervezetek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997.(XII.17.) Korm. 

rendelet alapján: 

3.1.1. az apa (anya) adatai nélkül anyakönyvezett gyermek, 

3.1.2. a védelembe vett, a megelőző pártfogás alatt álló gyermek, 

3.1.3. a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátások (az otthonteremtési 

támogatásban részesült fiatal felnőtt, a tartásdíj állam általi megelőlegezésében részesült 

gyermek), 

3.1.4. a gyámhatóság által kirendelt támogatók és támogatott személyek, 

3.1.5. a vagyonnal rendelkező gyermek és gondnokolt, 

3.1.6. a nevezett gyámról, valamint a gyámságból kizárt személy, 

3.1.7. a nevelési felügyelet alatt álló gyermek. 

3.2. A pénzügyi támogatások rendszeréről (PTR) vezetett nyilvántartásába kerül rögzítésre: 

3.2.1. az otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőtt, 

3.2.2. gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésében részesült gyermek adatai; 

3.3. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003.évi LXXX. törvény 33.§ (1) bekezdése alapján vezetett 

nyilvántartás. 

VII. Fejezet 

      Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Kormányablak Osztály 

1.1. Munkarend (két műszak):    

Hétfő:  6:30-14:30 és 9:30-17:30   

Kedd:  7:30-15:30 és 10:30-18:30   

Szerda:  7:30-15:30 és 12:30-20:30   

Csütörtök: 7:30-15:30 és 10:30-18:30  

Péntek:  7:30-15:30     

1.2.  Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő:  8:00-17:00 

Kedd:  8:00-18:00 

Szerda:  8:00-20:00  

Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek:  8:00-15:00 

2. Hatósági Osztály 1. 

2.1. Munkarend:       

Hétfő:  8:00-16:30  

Kedd:  8:00-18:00   

Szerda:  8:00-16:30   

Csütörtök:  8:00-16:30 

Péntek:  8:00-12:30 

2.2. Ügyfélfogadási rend 

Kedd:  13:00-18:00 

Szerda:  08:00-16:00 

Péntek:  08:00-12:00 

3. Gyámügyi Osztály 

3.1. Munkarend        

Hétfő:   8:00-16:30       
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Kedd:   8:00-18.00       

Szerda:  8:00-16:30      

Csütörtök:  8:00-16:30 

Péntek:  8:00-12:30 

3.2. Ügyfélfogadási rend 

Kedd:  13:00-18:00 

Szerda:  08:00-16:00 

Péntek:  08:00-12:00 



Budapest, 2017. :2 -23. 

Budapest, 201 7. 0 2. 2 8. 

Budapest F6vAras KormAnyfiXvatala 

Budapest Fijv6ros Kormanyhivatala 
XV111, KerkileQ~ Hivatala 

HivatalveretB 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak 

szerint adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

XVIII. Fővárosi Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami 

szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala 

Székhelye, címe: 1181 Budapest, Városház u. 16. 

Levelezési címe: 1675 Budapest Pf.: 9. 

Telefon: +36-1-896-4319 

Fax: +36-1-237-4836 

E-mail: hivatal@18kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

1181 Budapest, Batthyány L. u. 80., 

1181 Budapest, Üllői út 445., 

1181 Budapest, Darus u. 5. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XVIII. 

kerületére, az állami foglalkoztatási feladatok körében Budapest Főváros XVIII. és XIX. kerületére 

terjed ki. 
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4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

4.1. Szervezeti ábra 

 

3.3. Létszámadatok 

A Hivatal összesen 83 fő 

 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kormányablak Osztály feladata 

1.1. Eljár a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) 

hatáskörébe és illetékességébe utalt ügyekben, az R-ben foglaltakra figyelemmel ellátja 

különösen: 

1.1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.1.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatokat; 

1.1.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

1.1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 
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1.1.5. A személyi igazolvány igénylésével kapcsolatos feladatokat; 

1.1.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

1.1.7. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

1.1.8. Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

1.1.9. A Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

1.1.10. A jogszabály által telepített egyéb feladatokat. 

2. Hatósági Osztály I. feladata 

2.1. Gyakorolja a szociális igazgatással kapcsolatos államigazgatási hatásköröket, hatósági 

jogköröket, így különösen: 

2.1.1. Az ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti 

személy ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolását 

végző, továbbá kiemelt ápolási díjra való jogosultság) megállapításával, megszüntetésével, 

2.1.2. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság elbírálásával,  

2.1.3. Az időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, megszüntetésével, 

2.1.4. Az alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és 

elutasításával 

2.1.5. A hadigondozottak ellátásával, 

2.1.6. Az aktív korúak ellátásával (foglalkoztatás helyettesítő támogatás, egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság) kapcsolatos kérelmek elbírálásával, 

2.1.7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak 

alapján az országos nyilvántartás vezetésével történő adatkezeléssel összefüggő feladatokat.  

3. Hatósági Osztály II. feladata 

3.1. Gyakorolja mindazokat az általános államigazgatási hatásköröket, továbbá egyes ágazati 

hatósági jogköröket, amelyek nem tartoznak a Hatósági Osztály I. és a Kormányablak és 

Okmányirodai Osztály feladat- és hatáskörébe; valamint a vezetéstámogatással és az 

üzemeltetéssel, illetőleg a védelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat; 

3.2. A hatósági feladatellátás körében feladatkörébe tartozik: 

3.2.1. Környezetvédelmi hatáskörében a nádaratáshoz, a nádégetéshez szükséges engedély 

kiadása nem természetvédelmi területen; 

3.2.2. Vízügyi hatáskörében a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 

3.2.3. Állatvédelmi hatáskörében az intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az 

állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

3.2.4. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű 

társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

3.2.5. A temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

3.2.6. A menekült, az oltalmazott és a menedékes személyek jogszabályban meghatározott 

ellátása és támogatása. 

3.2.7. Feladatkörébe tartozik a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása körében; 

3.2.8. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állandó cirkuszi menazséria 

működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, amelynek része a helyszíni 

szemle, a megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának megkérése, a fenntartó által 

vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése; 

3.2.9. A mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat. 

3.3. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott 

feladatokat. 

3.4. A közneveléssel kapcsolatos feladatok körében ellátja: 
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3.4.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.4.2. A közoktatásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

3.4.3. A szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat. 

3.4.4. A fenti pontokban meghatározott feladatokon belül különösen: 

3.4.4.1. ellátja a rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatokat, 

3.4.4.2. gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról,  

3.4.4.3. a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, és a 

tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzője számára, 

3.4.4.4. elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 

megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe 

történő beíratást, 

3.4.4.5. a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kerületi 

hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet 

által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat, 

3.4.4.6. az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 

nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános 

iskolának, 

3.4.4.7. ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat. 

3.4.5. Eljár a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény 

megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben keletkezett 

ügyekben; 

3.4.6. Nyilvántartást vezet azon külföldön tanuló gyermekekről, akik Magyarországon 

közoktatási intézménybe nincsenek beiratkozva; 

3.5. A hivatalvezető munkájának támogatása körében ellátja az adminisztratív feladatokat az 

alábbiak szerint: 

3.5.1. A Hivatal egészét/törzshivatalát érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, az 

emlékeztető elkészítése; 

3.5.2. Háttér anyagok összeállítása a kerületi hivatal vezetőjének; 

3.5.3. A Hivatal szervezeti egységeit érintő hatásköri lista vezetése; 

3.5.4. Felsővezetői/szakmai irányítói felkérés alapján jogszabálytervezetek véleményezése, a 

kerületi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása. 

3.6. Humánpolitikai munkában való közreműködés körében közreműködik a kormányhivatali 

képzési feladatok ellátásában; 

3.7. Az ügyviteli és informatikai teendők körében feladata az ügyiratkezelés, az irattárazás, az 

iratvédelem megszervezése és működtetése Hivatal informatikai működőképességében való 

közreműködés. 

3.8. Üzemeltetési feladatok: 

3.8.1. A hivatali eszköz mozgatási bizonylatok kezelése; 

3.8.2. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése 

3.8.3. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése, 

3.8.4. A Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés 

(felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás). 

3.9. A kerületi védelmi igazgatási feladatok körében közreműködik; 

3.9.1. A honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak 

irányításában és végrehajtásának összehangolásában; 

3.9.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatok szervezésében és 

összehangolásában; 
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3.9.3. A különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatok 

végrehajtásában; 

3.9.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok ellátásában; 

3.9.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatok elvégzésében; 

3.9.6. A katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

helyi szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan 

üzemképes állapotban tartott vezetési pont fenntartásában. 

3.10. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott járási hivatali 

fogyasztóvédelmi feladatok ellátása. 

4. Gyámügyi Osztály feladata 

4.1. A gyermekek védelme érdekében 

4.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 

hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél 

(a továbbiakban: nevelőszülő), vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy 

pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családba fogadó 

gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel; 

4.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 

4.1.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 

4.1.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel; 

4.1.5.  Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

4.1.6. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét; 

4.1.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

4.1.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

4.1.9. Dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

4.1.10. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

4.1.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

4.1.12. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

4.1.13. Dönt a gyermek védelembevételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

4.1.14. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

4.1.15. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

4.1.16. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 

4.1.17. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére. 

4.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

4.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 
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4.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

4.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 

4.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

4.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

4.3.3. Hozzájárul 

4.3.3.1. a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez, 

4.3.3.2. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg, 

4.3.3.3. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

4.3.3.4. eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

4.3.3.5. az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 

4.3.3.6. az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn, 

4.3.4. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt; 

4.3.5. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait; 

4.3.6. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 

4.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében 

4.4.1. A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 

4.4.2. A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

4.5. Az örökbefogadással kapcsolatban 

4.5.1.  Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

4.5.2.  Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

4.6. Vagyoni ügyekben  

4.6.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 

közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

4.6.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

4.6.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

4.6.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

4.6.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

4.7. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

4.6.6. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

4.6.7. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

4.8. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban 



oldal 294 / 359 

 

4.6.8. A gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli; 

4.6.9. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket; 

4.6.10. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

4.6.11. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

4.6.12. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja a munkadíjukat; 

4.6.13. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről; 

4.6.14. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

4.7. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

4.7.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

4.7.2.  A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

4.7.3.  A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 

4.7.4.  A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése; 

4.7.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

4.8. Feljelentést tesz: 

4.8.1. A gyermek veszélyeztetése; 

4.8.2. A tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

4.8.3. A fenti pontokban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 

4.9. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

4.10. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

4.11. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 

végrehajtásáról; 

4.12. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

4.13. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

4.14. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

4.15. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 

4.16. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 

4.17. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 
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4.18. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

4.19. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatását; 

4.20. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében; 

4.21. Rokontartással kapcsolatos peres eljárások megindítása az ügyfél kérelme esetén; 

4.22. Az áldozatsegítés területén: 

4.22.1. Érdekérvényesítés elősegítése érdekében tájékoztatást, jogi tanácsadást, érzelmi és 

egyéb segítséget nyújt; 

4.22.2. Azonnali pénzügyi segélyt folyósít; 

4.22.3. Igazolja az áldozati státuszt; 

4.22.4. Az állami kárenyhítésben támogató hatósági feladatokat lát el; 

4.22.5. Áldozatsegítés szolgáltatás visszafizetésre kötelezés során eljár; 

4.22.6. Segítséget nyújt a támogatás igénybevételéhez; 

4.23. A jogi segítségnyújtás területén: 

4.23.1. Peren kívüli támogatásban részesít; 

4.23.2. Támogat a polgári eljárásokban; 

4.23.3. Támogat a büntetőeljárásokban. 

5. Foglalkoztatási Osztály feladata 

Budapest Főváros XVIII. és a XIX. kerületekre kiterjedő illetékességgel látja el az alábbi 

feladatait. 

5.1. Az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok 

5.1.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj 

előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 

megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 

megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 

5.1.2. A szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat elvégzi; 

5.1.3. Ellátja a kerületi hivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat; 

5.1.4. A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával a 

munkáltatóval kapcsolatos együttműködés tapasztalatairól, a rendelkezésére álló munkaerő-piaci 

információkról tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt; 

5.1.5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 

fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró állami 

foglalkoztatási szerv részére; 

5.1.6. A benyújtott méltányossági kérelmeket elbírálásra alkalmas módon felterjeszti a 

méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából; 
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5.1.7. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

5.1.8. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

5.1.9. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos 

feladatokat; 

5.1.10. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

5.1.11. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (a 

továbbiakban: MEV) működtetésében; 

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

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

5.1.13. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat; 

5.1.14. Ellátja a felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével  

kapcsolatos feladatokat; 

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

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

5.2. Szolgáltatási feladatok: 

5.2.1. Munkaközvetítést végez; 

5.2.2. Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó munkaerő-piaci 

szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 

5.2.3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 

5.2.4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart 

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

foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munkaközvetítést korlátozó okokat; 

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

fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására; 

5.2.6. Információt nyújt, tanácsadást végez; 

5.2.7. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

5.2.8. Kapcsolatot tart az illetékességi területén működő és a főváros gazdasági életében részt 

vevő munkaadókkal, a kerületi önkormányzatokkal, a kerületben és a fővárosban működő más 

szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 

javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és 

értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket végez; 

5.2.9. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

5.2.10. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

5.3. Európai Unióval kapcsolatos és nemzetközi feladatok: 

5.3.1. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat; 

5.3.2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 

munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 

egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 
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5.3.3. A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat); 

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

az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő 

támogatás(ok) nyújtásáról. 

5.4. Az osztály hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai 

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

5.4.2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 

országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 

ország területére; 

5.4.3. Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vont ügyfél 

foglalkoztatását vállaló – a kerületi hivatal illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel 

rendelkező – munkáltatók részére; 

5.4.4. Ellátja az ügyfelek iratanyagainak illetékesség változás miatt szükséges áttételével 

kapcsolatos feladatokat. 

5.5. Koordinációs feladatok 

5.5.1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 

5.5.2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci feladatokat ellátó osztályaival, ennek 

keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 

értékeléseket készít; 

5.5.3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi; 

5.5.4. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel, non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

5.5.5. Segíti a Foglalkoztatási Programok Megvalósítási Osztályának program-tervező 

munkáját, összegyűjti az osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat; 

5.5.6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket; 

5.5.7. Kapcsolatot tart és együttműködik a projektek megvalósításban résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel; 

5.5.8. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken; 

5.5.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az 

aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. 

Együttműködik és tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó kerületi hivatalokat a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, 

szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés és szüneteltetés); 

5.5.10. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. 

5.6. Közfoglalkoztatási feladatok 

5.6.1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a 

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályon keresztül meghatározott feladatokat; 

5.6.2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 

5.6.3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos jogszabály által a kerületi 

hivatal hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat; 

5.6.4. Szervezi a közfoglalkoztatást; 

5.6.5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 

5.6.6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázison keresztül adatszolgáltatást végez; 

5.6.7. Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztályt a 

közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a 

rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról; 
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5.6.8. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéshez szükséges koordinációs és 

kommunikációs feladatai keretében illetékességi területén együttműködik a kerületi hivatal 

„közfoglalkoztatási referensével”, melynek keretében szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt; 

5.7.  Egyéb feladatok 

5.7.1. Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait, kiállítja az OEP kiskönyvet, 

igazolja az álláskeresési ellátás és a keresetpótló juttatás folyósításának idejét; 

5.7.2. Az Flt. 57/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyilvántartásba vett 

adatokból adatokat szolgáltat a nyugdíj-és és egészbiztosítási szerveinek az ellátás megállapítás, 

folyósítása, ellenőrzés céljából (NYUFIG, NEAK); a szociális igazgatás szerveinek az aktív 

korúak ellátása megállapítási és folyósítási feltételei fennállásának megállapítása céljából; a 

központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és tartózkodásához 

kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából; az adóigazgatás szerveinek 

az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaerő-piaci járulék bevallásának és 

befizetésének ellenőrzése céljából (NAV); 

5.7.3. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

5.7.4. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a VEKOP-pal 

összefüggő feladatokat. 

III.  Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Hivatal vezetői és ügyintézői kormányzati szolgálati jogviszonyban, ügykezelői 

kormányzati ügykezelői jogviszonyban, fizikai alkalmazottai munkaviszonyban állnak.  

2. A munkatársak által ellátandó feladatokat, valamint a munkatársakkal szemben támasztott 

szakmai követelményeket a munkaköri leírások tartalmazzák. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Hivatalvezető általános helyettese a hivatalvezető-helyettes. Amennyiben a munkakör 

átmenetileg nincs betöltve vagy a hivatalvezető-helyettes a munkavégzésben akadályoztatva 

van, a hivatalvezető által megbízott, más vezető beosztású állami tisztviselő látja el a 

helyettesítésével kapcsolatos feladatokat. 

2. Az osztályvezető helyettesítéséről - más osztályvezető, vagy az osztály valamely állami 

tisztviselőjének kijelölésével - a hivatalvezető eseti jelleggel gondoskodik. 

3. A Hivatal munkatársai tekintetében a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

4. A helyettesítés a vezető rendelkezése szerint a kieső munkatárs feladatkörének egészére 

vagy meghatározott részére is vonatkozhat. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Hivatal szervezetén belül a kapcsolattartás szabályai a következők: 

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. 

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. 
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2. A Hivatal vezetője a Kormányhivatal felettes szervével, továbbá minisztériummal kizárólag a 

kormánymegbízott, illetve a főigazgató útján tart kapcsolatot. 

3. A hivatalvezető kivételével vezető beosztású állami tisztviselő a vezetése alá nem tartozó 

szervezeti egység munkatársa részére - a halaszthatatlan eseteket kivéve - utasítást nem adhat. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. 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. 

2. Jogszabály által kötelezően előírt és a munkavégzéshez célszerűen használatos 

nyilvántartások jegyzéke 

2.1. A szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 

megszüntetése céljából vezetett nyilvántartás. (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 18/A. §); 

2.2. Tankötelesek nyilvántartása (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (8) 

bekezdés); 

2.3. Nyilvántartás az üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységről 

(23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, 

valamint az ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő 

végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 4. § (1) bekezdés); 

2.4. Temetkezési szolgáltatásról vezetett nyilvántartás (1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a 

temetkezésről 30. § (5) bekezdés); 

2.5. Nyilvántartás a szabálysértési hatósági feladatkör ellátása során lefoglalt dolgokról (22/2012. 

(IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 

rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 27. § (3) 

bekezdés); 

2.6. Állatotthonokról vezetett nyilvántartás (1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és 

kíméletéről 41. § (1) bekezdés); 

2.7. A menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes támogatásra való jogosultságáról vezetett 

nyilvántartás (2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 85. § (1) bekezdés); 

2.8. A hadigondozásba vett személyről szóló nyilvántartás (1994. évi XLV. törvény a 

hadigondozásról 26. § (3) bekezdés); 

2.9. A Hivatalban kezelt titkos ügyiratokkal kapcsolatos nyilvántartások (90/2010. (III. 26.) Korm. 

rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének 

rendjéről 41. §); 

2.10. Helyi védelmi bizottsági feladatkörben eljárva nyilvántartást vezet a gazdasági és anyagi 

szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos igénybevételi jog gyakorlásának elősegítése 

érdekében (2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 14. § (5a) b) pont); 

2.11. Végrehajtási bírságok nyilvántartása; 

2.12. A műszaki érvényesítő címkék STB rendszerben és a „Felhasználási Ív”-eken való 

nyilvántartása; 

2.13. A tulajdoni lapok és térképmásolatok kiadásának és felhasználásának nyilvántartása; 

2.14. A közhiteles ingatlan-nyilvántartásban használatos biztonsági elemek felhasználásának 

nyilvántartása; 
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2.15. Kormányablakból elérhető nyilvántartási rendszerekhez hozzáféréssel rendelkező 

kormányablak ügyintézőkről nyilvántartás 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet a kormányablakok 

személyi és technikai feltételeiről (4. § (2) bek.); 

2.16. Foglalkoztatási támogatásokhoz érkező számlák nyilvántartása; 

2.17. Álláskeresési támogatások és foglakoztatási támogatások visszakövetelési eljárásainak 

nyilvántartása; 

2.18. Panaszügyek nyilvántartása; 

2.19. Bélyegző nyilvántartás; 

2.20. Szabadság nyilvántartás; 

2.21. Arcképnélküli bérletek felhasználásának nyilvántartása; 

2.22. Pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság megállapításához, 

megváltoztatásához és megszüntetéséhez szükséges nyilvántartás (a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 138.§. (1. bekezdés); 

2.23. Hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekek nyilvántartása (Gyvt. 138.§ (2) 

bekezdése alapján); 

2.24. Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása és a hatósági eljárásra 

vonatkozó döntésről szóló nyilvántartás (Gyvt. 138.§ (3) bekezdés); 

2.25. A gyámhatóság által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról vezetett 

nyilvántartás (Gyvt.140.§ (1) bekezdés a) pontja); 

2.26. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekekről szóló 

nyilvántartás (Gyvt.140.§ (1) bekezdés b) pontja); 

2.27. A gyámhatóság által megállapított pénzbeli ellátásban részesülő személyek, az 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekek olyan vagyonáról vezetett 

nyilvántartás, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a gyámhatóság rendszeres 

felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhatósághoz beszolgáltattak (Gyvt. 140.§ (1) bekezdés 

c) pontja); 

2.28. A vagyonnal rendelkező gyermekről vezetett nyilvántartás nagykorúságuk szerint 

(Gyvt.140.§ (1) bekezdés d) pontja); 

2.29. A 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról I. sz. mellékletében meghatározott nyilvántartások 

vezetése. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Hatósági Osztály 1. és Hatósági Osztály 2. ügyfélfogadása: 

Hétfő:   13.30 – 18.00 óráig 

Kedd:   ügyfélfogadás nincs 

Szerda:  08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig 

Csütörtök:  ügyfélfogadás nincs 

Péntek:  08.00 – 12.00 óráig 

2. Kormányablak Osztály ügyfélfogadása: 

Hétfő:   07.00 – 17.00 óráig 

Kedd:   08.00 – 18.00 óráig 

Szerda:  08.00 – 20.00 óráig 

Csütörtök:  08.00 – 18.00 óráig 

Péntek:  08.00 – 15.00 óráig 

3. Gyámügyi Osztály ügyfélfogadása: 

Hétfő:   13.30 – 18.00 óráig 

Kedd:   ügyfélfogadás nincs 
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Szerda:  08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig 

Csütörtök:  ügyfélfogadás nincs 

Péntek:  08.00 – 12.00 óráig,  

valamint – erre irányuló igény esetén – munkaidőben, az ügyféllel előzetesen egyeztetett egyéb 

időpontban tartanak ügyfélfogadást. 

3.1. Az osztályvezető minden hónap első szerdáján –előzetes időpont egyeztetést követően– 13 

és 16óra között tart ügyfélfogadást. 

3.2. 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. 

4. Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása: 

Hétfő:   08.30 – 15.00 óráig 

Kedd:   08.30 – 15.00 

Szerda:  08.30 – 15.00 óráig 

Csütörtök:  08.30 – 12.00 óráig 

(Korlátozott: első alkalommal jelentkezők, nyilvántartásban még nem szereplő és a 

munkáltatók részére.) 

Péntek:  08.00 – 13.00 óráig. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

 Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) XIX. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

Levelezési címe: 1701 Budapest, Pf. 53. 

Telefon: +36-1-896-4417 

Fax: - 

E-mail: titkarsag@19kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: - 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XIX. 

kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

4.1. A Hivatal szervezete 

 
4.2. Létszámadatok 

A Hivatal összesen: 55 fő 

 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-

helyettes 

Gyámügyi 

Osztály 

Hatósági 

Osztály 

Kormányablak 

Osztály 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. A hivatal szervezeti egységei 

1.1. Kormányablak Osztály – a kormányablak feladatainak, valamint az okmányirodai feladatok 

ellátására; 

1.2. Hatósági Osztály - az általános hatósági-, illetőleg szociális feladatok ellátására, továbbá 

szabálysértési alap-, valamint végrehajtási eljárások lefolytatására; 

1.3. Gyámügyi Osztály - a gyámügyi feladatok ellátására. 

2. A Kormányablak Osztály feladata 

2.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

2.1.1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem; 

2.1.2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, 

megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése; 

2.1.3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés); 

2.1.4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a 

bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés); 

2.1.5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú 

törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát; 

2.1.6. Értesítési cím bejelentése; 

2.1.7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím 

(címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani; 

2.1.8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése; 

2.1.9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

2.1.10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 

nyilatkozat megtétele, visszavonása; 

2.1.11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt); 

2.1.12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, 

költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén; 

2.1.13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem; 

2.1.14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével; 

2.1.15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül); 

2.1.16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 

megtétele; 

2.1.17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 

visszavonása; 

2.1.18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti 

kérelem; 

2.1.19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti 

kérelem 

2.1.20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem; 

2.1.21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem; 

2.1.22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem; 

2.1.23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való 

megszüntetése iránti kérelem; 

2.1.24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem; 
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2.1.25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról; 

2.1.26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése; 

2.1.27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt); 

2.1.28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti 

kérelem; 

2.1.29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem; 

2.1.30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem; 

2.1.31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem; 

2.1.32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem; 

2.1.33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem; 

2.1.34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre); 

2.1.35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból; 

2.1.36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem; 

2.1.37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem; 

2.1.38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem; 

2.1.39. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése; 

2.1.40. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-

felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó 

személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 

létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása; 

2.1.41. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz 

tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány 

visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok; 

2.1.42. Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem; 

2.1.43. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos 

bejelentés; 

2.1.44. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos 

bejegyzésekről való tájékoztatás kérése. 

2.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek: 

2.2.1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem; 

2.2.2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem; 

2.2.3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem; 

2.2.4. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és 

nyilvántartásba vétele; 

2.2.5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

2.2.6. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

2.2.7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

2.2.8. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és 

nyilvántartásba vétele; 

2.2.9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

2.2.10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele; 

2.2.11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem; 

2.2.12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem; 

2.2.13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint 

okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján; 

2.2.14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem; 

2.2.15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése; 

2.2.16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan; 
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2.2.17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem; 

2.2.18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem; 

2.2.19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem; 

2.2.20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély); 

2.2.21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem; 

2.2.22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem; 

2.2.23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem; 

2.2.24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem; 

2.2.25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével együtt; 

2.2.26. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával); 

2.2.27. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával); 

2.2.28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására 

irányuló kérelem; 

2.2.29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem; 

2.2.30. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes 

forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a 

rendszám jellegétől függően); 

2.2.31. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba 

vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával); 

2.2.32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem; 

2.2.33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem; 

2.2.34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban; 

2.2.35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban; 

2.2.36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem; 

2.2.37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban; 

2.2.38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban; 

2.2.39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem; 

2.2.40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban; 

2.2.41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem; 

2.2.42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban. 

2.3. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet által meghatározott egyéb 

feladatok 

3. A Hatósági Osztály feladata 

3.1. Egyes általános hatósági feladatkörök ellátása:  

3.1.1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdése alapján tűrésre és 

együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása a földgázelosztó ingatlanba történő 

bejutása érdekében; 

3.1.2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. XVIII. törvény 28. §-a alapján:  

3.1.2.1. ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása az engedélyes részére, 

3.1.2.2. az 51. § (8)-(9) bekezdései alapján a távhőszolgáltató bejutásának elrendelése a 

felhasználási helyre, 

3.1.3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 33/A. § alapján a felhasználási 

helyre történő bejutás érdekében a rendszerhasználó tűrésre és az elosztóval történő 

együttműködésre kötelezése; 

3.1.4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. §-a alapján a tulajdonos 

kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötésére; 

3.1.5. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §-ában rögzített 

levegőtisztaság-védelmi hatósági jogkörében első fokon eljár; 
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3.1.6. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 

állatvédelmi hatóságként az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. 

§, 43. § (2)-(3), 45/A. §-aiban foglalt feladatok ellátása: 

3.1.6.1. állatpanzió és állatmenhely létesítése, ezzel egyidejűleg nyilvántartásba vétele, 

3.1.6.2. állatvédelmi bírság kiszabása, 

3.1.6.3.  jogszabályban meghatározott rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. 

3.1.7. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) 

Kormányrendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági 

jogkör gyakorlása a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének 

feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM 

rendelet, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 54. §,  

3.1.8. továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C-64/D. §-aiban foglaltak szerint; 

3.1.9. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm.r. 59.-59/A. § alapján:  

3.1.9.1. a temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, 

3.1.9.2. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként is eljár. 

3.1.10. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az 

állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, illetőleg a cirkuszi menazséria 

létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 

szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3.-3/A. § alapján: 

3.1.10.1. az állandó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárás 

lefolytatása, 

3.1.10.2. a kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése, 

3.1.10.3. ellenőrzések lefolytatása, 

3.1.10.4. ideiglenes menazséria útinapló kiadása, 

3.1.10.5. veszélyes vagy védett, illetőleg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 

alá tartozó állatok tartásának megtiltása. 

3.1.11. Egyéb, jogszabályban meghatározott feladat-, és hatáskörök ellátása. 

3.2. Szociális feladatok ellátása: 

3.2.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti 

személy ápolását végző személy-, valamint a fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy 

ápolását végző személy részére, továbbá kiemelt ápolási díjra való jogosultság) elbírálása; 

3.2.2. Szociális rászorultsági alapon járó egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

elbírálása; 

3.2.3. Időskorúak járadékára való jogosultság elbírálása; 

3.2.4. Alanyi és normatív közgyógyellátásra való jogosultság elbírálása; 

3.2.5. Aktív korúak ellátásával kapcsolatos kérelmek elbírálása; 

3.2.6. Hadigondozottak ellátásával kapcsolatos kérelmek elbírálása; 

3.2.7. A feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az 

ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet (Jwinszoc); 

3.2.8. Az ellátásokra való jogosultság ellenőrzése céljából országos nyilvántartást vezet (PTR); 

3.2.9. Az aktív korúak ellátására jogosultak adatairól az állami foglalkoztatási szervet 

folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében tájékoztatja (FOKA); 

3.2.10. Az ellátás megállapítása céljából az ellátást igénylő, illetve az ellátás megállapítása 

céljából figyelembe vett személy családtámogatási ellátására vagy fogyatékossági támogatására 

vonatkozó adatot a szociális nyilvántartási rendszerből közvetlenül átveszi (CSTINFO); 

3.2.11. A törvényben meghatározott feltételek hiányában, vagy a törvény megsértésével nyújtott 

szociális ellátás megszüntetése, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybevevő kötelezése a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; 
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3.2.12. Törvényben meghatározott esetekben a jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen 

igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése; 

3.2.13. A szociális ellátás megtérítése kapcsán méltányosság gyakorlása; 

3.2.14. A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, ellenőrzése céljából adatok 

bekérése a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a kérelmező által 

megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól, valamint az állami adóhatóságtól; 

3.2.15. Felkérésre környezettanulmány készítése; továbbá tényállás tisztázása érdekében más 

hatóság megkeresése környezettanulmány elkészítése céljából;  

3.2.16. Folyamatos bejelentési kötelezettség teljesítése az egészségbiztosítási szerv felé 

(JELENT program); 

3.2.17. Az ellátások folyósításához kapcsolódó pénzügyi listák havonta történő elkészítése. 

3.3. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: 

3.3.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján: 

3.3.1.1. Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ, és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára; 

3.3.1.2. Az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 

nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes 

óvodának, általános iskolának 

3.3.1.3. Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon 

történő megjelenést; 

3.3.1.4. A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékességgel 

ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által a 

feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

3.3.1.5. A gyermek, tanuló érdekében kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg 

szakértői vizsgálaton; amennyiben a szülő a felhívás ellenére kötelezettségének ismételten nem 

tesz eleget, akkor a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetéket gyermekjóléti szolgálatot értesíti; 

3.3.1.6. Kötelezheti a szülőt, hogy a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-

oktatási intézménybe írassa be; amennyiben a szülő a felhívás ellenére kötelezettségének 

ismételten nem tesz eleget, akkor a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetéket gyermekjóléti szolgálatot értesíti; 

3.3.1.7. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a szülő 

kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor 

előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését; 

3.3.1.8. Nyilvántartást vezet azon külföldön tanuló gyermekekről, akik Magyarországon 

közoktatási intézménybe nincsenek beiratkozva; 

3.3.2. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II. 26.) EMMI 

rendelet alapján: 

3.3.2.1. közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben; 

3.3.3. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. 

rendelet alapján közreműködik az érettségi feladatlapoknak a vizsgabizottságot működtető 

intézmények megbízottja részére történő átadásában, melynek során: 

3.3.3.1. feladata az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó csomagjegyzék, valamint az 

egy adott vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és az iskola 

vizsgaszervezési igénye közötti egyezőség tételes átvizsgálására irányuló ellenőrzés 

megszervezése az érettségit szervező iskolák számára; 

3.3.3.2. a minősített feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok 

őrzése, nyilvántartása és átadása az iskolák részére. 
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3.3.4. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján ha a tanköteles tanuló 

igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az 

iskola a mulasztásról tájékoztatja a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot. 

3.4. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja: 

3.4.1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben (a továbbiakban: Szabs. törvény) meghatározott 

feladatokat, melynek keretében: 

3.4.1.1. A Szabs. törvény 80. §-ában meghatározott esetekben nyolc napon belül határozattal 

elutasítja a feljelentést; 

3.4.1.2. a Szabs. törvény 83. §-ában meghatározott esetekben – határozattal – felfüggeszti a 

szabálysértési eljárást;  

3.4.1.3. a Szabs. törvény 83. §-ában rendelt esetekben az eljárás megszüntetéséről határoz; a 

83. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben a határozatot megküldi az illetékes ügyészségnek; 

3.4.1.4. a Szabs. törvény 85. §-ában rendeltek szerint az igazolási kérelem tárgyában határozatot 

hoz; amennyiben a kérelem megalapozott, úgy az eljárás folytatását rendeli el;  

3.4.1.5. Jegyzőkönyvet vesz fel az eljárási cselekményekről /91.§/; 

3.4.1.6. Idézést, illetőleg értesítést bocsát ki; 

3.4.1.7. Ha a tényállás tisztázott és az eljárás alá vont személy vagy az eljárásban részt vevő 

más személy meghallgatás nem szükséges tizenöt napon belül büntetést szab ki, illetve önállóan 

vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz /meghallgatás nélküli eljárás 102. §/; 

3.4.1.8. Ha az eljárás alá vont személy kérelmezi, a szabálysértési hatóság meghallgatást tart, az 

erre irányuló kérelem beérkezésétől számított öt napon belül idézést bocsát ki a meghallgatás 

tárgyában a 103. § (2) bekezdése alapján; 

3.4.1.9. Elutasítja az elkésett vagy nem a jogosult által előterjesztett kifogást / 106. § (1) 

bekezdés/; 

3.4.1.10. Pénzbírság meg nem fizetése esetén szabálysértési elzárás kezdeményezése a 

bíróságnál; 

3.4.1.11. A 72. § (2) bekezdése értelmében elővezetését rendeli el annak a személynek, 

aki az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére meg nem 

fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárás 

végrehajtására a kijelölt bv. intézetben nem jelent meg; az elővezetés elrendeléséről 

haladéktalanul értesíti az ügyészt; 

3.4.1.12. Gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a Szabs. törvény 39. 

§ (2) bekezdés c)-i) pontjában meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni bírság 

végrehajtásáról; 

3.4.1.13. Ellátja a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (ESZNYER), illetőleg a 

SZABINA pénzügyi rendszer működtetésével összefüggő feladatokat;  

3.4.1.14.  Körözés elrendelése, visszavonása; 

3.4.1.15. Az ismeretlen helyen tartózkodó eljárás alá vont személy részére a határozat 

hirdetményi úton történő kézbesítése; 

3.4.1.16. A rendőrség közreműködését kéri az ismeretlen helyen tartózkodó eljárás alá 

vont személy vagy tanú lakóhelyének, illetőleg tartózkodási helyének felkutatása érdekében; 

3.4.1.17. Lefoglalás elrendelése határozattal. 

3.5. Ügyintézéshez kapcsolódó iktatási feladatok (a POSZEIDON, illetőleg a KÉR rendszerrel 

összefüggő feladatok) 

4. A Gyámügyi Osztály feladata 

4.3. A gyermekek védelme érdekében: 
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4.3.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 

hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél 

(a továbbiakban: nevelőszülő), vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy 

pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családbafogadó 

gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel; 

4.3.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 

4.3.3. Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 

4.3.4. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel; 

4.3.5. Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

4.3.6. figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 

együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét; 

4.3.7. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

4.3.8. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 

megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

4.3.9. Dönt a gondozási díj - fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

4.3.10. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

4.3.11. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

4.3.12. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

4.3.13. Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 

4.3.14. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

4.3.15. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

4.3.16. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 

4.3.17. A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 

szakvélemény elkészítésére. 

4.4. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

4.4.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

4.4.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

4.5. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 

4.5.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

4.5.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

4.5.3. Hozzájárul  

4.5.3.1. a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez,  

4.5.3.2. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg,  

4.5.3.3. a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 
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4.5.4. Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha a) az apaság megállapítása iránti perben a 

gyermek nem az anya pertársa, b) az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő 

nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között 

érdekellentét áll fenn; 

4.5.5. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt; 

4.5.6. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait; 

4.5.7. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 

4.6. Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 

születendő gyermeke érdekében a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő 

gyermek lakóhelyét, b) a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének 

kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi 

területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére 

történő kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának 

engedélyezése iránti eljárás. A titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján kell 

megállapítani. 

4.7. Az örökbefogadással kapcsolatban 

4.7.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

4.7.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

4.8. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet 

4.8.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása, 

4.8.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 

4.8.3. A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 

4.8.4. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése, 

4.8.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

4.9. Feljelentést tesz 

4.9.1. A gyermek veszélyeztetése; 

4.9.2. Tartási kötelezettség elmulasztása;  

4.9.3. A gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt 

4.10. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását; 

4.11. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban 

4.11.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

4.11.2. Intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhatósági határozat 

végrehajtásáról, 

4.11.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 
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4.11.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

4.11.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

4.11.6. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 

4.11.7. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 

4.11.8. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

4.11.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

4.11.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési 

tevékenység keretében történő foglalkoztatását; 

4.11.11. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített 

összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem 

ügyében. 

4.12. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban 

4.12.1. A gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a 

nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli; 

4.12.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket; 

4.12.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

4.12.4. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

4.12.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 

megállapítja a munkadíjukat; 

4.12.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről; 

4.12.7. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

4.13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás 

megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez;  

4.14. A vagyonkezeléssel kapcsolatban 

4.14.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 

garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 

valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 

közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

4.14.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 
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4.14.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

4.14.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

4.14.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

4.15. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) 

bekezdésében foglalt feladat- és hatáskört; 

4.16. Ügyintézéshez kapcsolódó iktatási feladatok (a POSZEIDON, illetőleg a KÉR rendszerrel 

összefüggő feladatok). 

III. Fejezet 

 A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VII. Fejezet 

 Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Ügyfélfogadás rendje: 

1.1. Kormányablak Osztály: 

Hétfő:   07.00 – 17.00  

Kedd:   08.00 – 18.00 

Szerda:  08.00 – 20.00 

Csütörtök:  08.00 – 18.00 

Péntek:  08.00 – 15.00 

1.2. Hatósági Osztály: 

Hétfő:   14.00 – 18.00 

Szerda:  08.00 – 16.30 

Péntek:  08.00 – 12.00 

1.3. Gyámügyi Osztály: 

Hétfő:   14.00 – 18.00 

Szerda:  08.00 – 16.30 

Péntek:  08.00 – 12.00 

2. Munkarend: 

2.1. Kormányablak Osztály: 

Hétfő:   7.00 - 17.00  

Kedd:   8.00 - 18.00 

Szerda:  8.00 - 20.00 

Csütörtök:  8.00 – 18.00 
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Péntek:  8.00 – 15.00 

2.2. Hatósági Osztály: 

Hétfő:   8.00 - 18.00  

Kedd:   8.00 - 16.30 

Szerda:  8.00 - 16.30 

Csütörtök:  8.00 - 16.30 

Péntek:  8.00 – 12.30 

2.3. Gyámügyi Osztály: 

Hétfő:   8.00 - 18.00  

Kedd:   8.00 - 16.30 

Szerda:  8.00 - 16.30 

Csütörtök: 8.00 - 16.30 

Péntek:  8.00 – 12.30 



oldal 316 / 359 

 



Budapest, 2017 02 23 

Budapest, 201 7. febru&r 28. 

Budapest Fiiv$ros Kormdnyhivatala 

XX. Keailleti Hivatale 

ogy rendje 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) XX. 

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1201 Budapest XX., Vörösmarty utca 3. 

Levelezési címe: 1725 Budapest, Pf. 88. 

Telefon: +36-1-284-2115, +36-1-896-4243 

Fax: +36-1-289-2621 

E-mail: titkarsag@20kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek:  

1201 Budapest, XX., János u. 6. 

1204 Budapest, XX., Igló u. 6-6/a.,  

1212 Budapest, XXI., Táncsics Mihály u. 69. 

3. Illetékesség 

2.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros 

XX. kerületére terjed ki. 

2.2. A Népegészségügyi Osztály illetékessége Budapest XIX., XX., XXI. és XXIII. kerültére tejed 

ki. 

2.3. A Foglalkoztatási Osztály illetékessége Budapest XX. és XXIII. kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

 

A Hivatal összesen: 101 fő 

 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. Kormányablak Osztály feladata: 

1.1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1-8. számú mellékletében 

felsorolt ügykörök alapján: 

1.1.1. az 1. számú mellékletben meghatározott, a kormányablakban azonnal intézhető ügyek; 

1.1.2. a 2. számú mellékletben meghatározott, a kormányablak saját hatáskörében intézhető 

ügyek; 

1.1.3. a 3. számú mellékletben meghatározott, a kormányablakban továbbítás céljából 

előterjeszthető beadványok továbbítása; 

1.1.4. a 4. számú mellékletben meghatározott ügykörök esetében tájékoztatás nyújtása; 

1.1.5. az 5. számú mellékletben meghatározott, a kormányablakok által végzett kiegészítő 

szolgáltatások nyújtása; 

1.1.6. a 6. számú mellékletben meghatározott, a kormányablakban hivatalból intézhető ügyek; 

1.1.7. a 7. számú mellékletben meghatározott, az eltérő eljárásrendben működő 

kormányablakokra meghatározott ügykörök; 

1.1.8. a 8. számú mellékletben meghatározott azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem 

ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható. 

2. Hatósági Osztály 1. feladata: 

2.1. Aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok; 

2.2. Ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos feladatok; 

2.3. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos feladatok; 

2.4. Időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos feladatok; 

2.5. Alanyi és normatív közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos feladatok; 

2.6. Hadigondozottak ellátásával kapcsolatos feladatok; 

2.7. A mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásával összefüggő 

feladatok; 

2.8. Védendő fogyasztói státusz igazolása. 

3. Hatósági Osztály 2. feladata: 

3.1. Szabálysértési hatósági feladatok; 

3.2. Kommunális igazgatással (temető, temetkezési tevékenység) kapcsolatos feladatok; 

3.3. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok; 

3.4. Ipari igazgatással (távhő, villamos energia, földgáz) kapcsolatos feladatok; 

3.5. Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

3.6. Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

3.7. Oktatással kapcsolatos feladatok; 

3.8. Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

3.9. Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok; 

3.10. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

3.11. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

3.12. Védelmi igazgatási feladatok. 

4. Gyámügyi Osztály feladata: 

4.1. Gyermekek védelmével kapcsolatos feladatok; 

4.2. Pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatok; 

4.3. Gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatok; 

4.4. A terhességét eltitkoló, válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében teendő intézkedések; 
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4.5. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok; 

4.6. Per indítása, kezdeményezése; 

4.7. Feljelentés megtétele; 

4.8. Eltűnt személy holtnak nyilvánításának kezdeményezése; 

4.9. Kapcsolattartással, szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatok; 

4.10. Gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatos feladatok; 

4.11. A tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy művi meddővé tételének elvégzése iránti hozzájárulással 

kapcsolatos feladatok; 

4.12. Vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok; 

4.13. Közreműködési feladatok; 

4.14. Áldozatsegítéssel, jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok; 

4.15. Családvédelmi koordinációs feladatok a hozzátartozók közötti erőszak miatt 

alkalmazható távoltartás vonatkozásában. 

5. Népegészségügyi Osztály feladata: 

5.1. Egészségügyi intézményekkel, szolgáltatókkal kapcsolatos egészségügyi igazgatási 

feladatok; 

5.2. Kórházhigiénés és DDD tevékenységgel kapcsolatos feladatok; 

5.3. Közegészségügyi és egészségvédelmi követelmények meghatározásával, érvényesítésével 

és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok; 

5.4. Klíma-egészségüggyel, hőségriasztással kapcsolatos feladatok; 

5.5. Kémiai biztonsággal összefüggő feladatok; 

5.6. Veszélyes anyagokkal, készítményekkel kapcsolatos feladatok; 

5.7. KPIR és RAPEX riasztásokkal kapcsolatos feladatok; 

5.8. Egészségügyi kártevőirtó tevékenységgel összefüggő feladatok; 

5.9. Kozmetikai termékekkel kapcsolatos feladatok; 

5.10. Táplálkozás-egészségügyi feladatok; 

5.11. Különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, étrend-kiegészítőkkel, vitaminokkal, 

ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerekkel kapcsolatos 

feladatok; 

5.12. Közösségekben előforduló étel eredetű megbetegedésekkel, gombamérgezésekkel, vagy 

azok gyanújával kapcsolatos feladatok; 

5.13. RASFF és KPIR riasztásokkal összefüggő feladatok; 

5.14. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

5.15. Járványügyi feladatok; 

5.16. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok; 

5.17. Vezető védőnői tevékenységek; 

5.18. Családvédelmi Szolgálattal összefüggő feladatok; 

5.19. Nemdohányzók védelmével kapcsolatos feladatok; 

5.20. Halottkémléssel, boncolás nélküli hamvasztás engedélyezésével, halottszállítással, 

sírnyitással kapcsolatos feladatok. 

6. Foglalkoztatási Osztály feladata: 

6.1. Álláskeresők, szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

feladatok; 

6.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok; 

6.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülőkkel kapcsolatos feladatok; 

6.4. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatok; 

6.5. Foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatok; 

6.6. Munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos feladatok; 

6.7. Pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel kapcsolatos feladatok; 
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6.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok; 

6.9. Munkaadókkal, munkahely feltárással, állásbörzékkel, munkáltatói fórumokkal kapcsolatos 

feladatok; 

6.10. Munkaközvetítéssel kapcsolatos feladatok; 

6.11. Munkavállalással összefüggő Európai Uniós és nemzetközi feladatok; 

6.12. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok; 

6.13. Közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok. 

7. A Kerületi Hivatal Osztályainak további feladatai: 

7.1. A kerületi hivatal vezetője munkájának támogatása 

7.1.1. A szervezeti egységet érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, az emlékeztető 

elkészítése; 

7.1.2. A szervezeti egység feladataival, munkájával összefüggő háttér anyagok, statisztikák, 

jelentések és egyéb dokumentumok összeállítása, levél-, válasz és más tervezetek előkészítése; 

7.1.3. Panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása; 

7.1.4. A szervezeti egységet érintő hatásköri lista vezetése; 

7.1.5. Felső vezetői/szakmai irányítói felkérés alapján a szervezeti egység feladatait, munkáját 

érintő jogszabálytervezetek véleményezése; 

7.1.6. A kerületi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása: 

7.1.7. Közreműködés a humánpolitikai feladatok ellátásában; 

7.1.8. Ügyviteli és informatikai teendők ellátása; 

7.1.9. Üzemeltetési feladatok (eszköz mozgatási bizonylatok kezelése, ingatlan és ingóság 

rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, kezelése, gépjármű-igénylési 

eljárás kezdeményezése, felmerülő eszköz- és egyéb igénylések összegyűjtése, továbbítása). 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános része szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános része szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjénk általános része szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Hivatal által vezetett nyilvántartások jegyzéke: 

1.1. Kormányablak Osztály 

1.1.1. Adatszolgáltatási nyilvántartás a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásból 

teljesített adatszolgáltatásokról; 

1.1.2. Nyilvántartás az egyes okmány-nyilvántartások adataihoz hozzáférési jogosultsággal 

rendelkező köztisztviselőkről; 

1.1.3. Adattovábbítási nyilvántartás a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatásokról; 

1.2. Hatósági Osztály 1. 

1.2.1. Nyilvántartás a támogatásra jogosult menekült, oltalmazott illetve menedékes személy 

adatairól (a támogatásra való jogosultság illetve a visszafizetési kötelezettség fennállásáig); 
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1.2.2. Nyilvántartás a szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás 

biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából; 

1.2.3. Nyilvántartás a közgyógyellátásban részesülőkről; 

1.2.4. Nyilvántartás az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából; 

1.2.5. Nyilvántartás a hadigondozásba vett személyekről. 

1.3. Hatósági Osztály 2. 

1.3.1. Nyilvántartás az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységet 

folytató természetes személyekről, gazdálkodó szervezetekről, egyéni vállalkozókról; 

1.3.2. Nyilvántartás a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetekről; 

1.3.3. Nyilvántartás az állandó cirkuszi menazséria létesítésére kiadott engedélyekről; 

1.3.4. Nyilvántartás a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott szolgáltatókról. 

1.4. Gyámügyi Osztály 

1.4.1. Nyilvántartás a hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekekről; 

1.4.2. Nyilvántartás a szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről; 

1.4.3. Nyilvántartás az osztály által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról; 

1.4.4. Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekekről; 

1.4.5. Nyilvántartás a nevelésbe vett gyermekekről; 

1.4.6. Nyilvántartás a gyámság alatt állókról; 

1.4.7. Nyilvántartás a gondnokság alatt állókról; 

1.4.8. Nyilvántartás a gyámság, gondnokság alatt álló személyek, valamint a gyermekek 

minden olyan vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a gyámhatóság 

rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhatósághoz beszolgáltattak; 

1.4.9. Nyilvántartás a vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint, 

1.4.10. Nyilvántartás a jogi segítségnyújtó szolgálat által nyújtott támogatásokról; 

1.4.11. Nyilvántartás az áldozatsegítő szolgálat által nyújtott támogatásokról. 

1.5. Népegészségügyi Osztály 

1.5.1. Nyilvántartás az egészségügyi szolgáltatókról (eGEN); 

1.5.2. Nyilvántartás a fertőző betegekről (OSZIR); 

1.5.3. Nyilvántartás a védőoltási alrendszerben az oltóanyag felhasználtságról (OSZIR); 

1.5.4. Nyilvántartás a korhoz kötött kötelező védőoltások teljesítésének havonkénti nyomon 

követéséről (EFRIR); 

1.5.5. Nyilvántartás az influenza oltóanyag felhasználtságról; 

1.5.6. Nyilvántartás a veszélyes anyaggal és keverékkel tevékenységet végzőkről (OSZIR-

KBIR); 

1.5.7. Nyilvántartás a nedves hűtőtornyokról (NHT); 

1.5.8. Nyilvántartás a medencés fürdőkről (HUMVI). 

 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Kormányablak Osztály 

1.1. Munkarend és ügyfélfogadás: 

Hétfő:  7:00 – 17:00 

Kedd:  8:00 – 18:00 

Szerda:  8:00 – 20:00 

Csütörtök:  8:00 – 18:00 

Péntek:  8:00 – 15:00 

2. Hatósági Osztály 1., Hatósági Osztály 2., Gyámügyi Osztály 

2.1. Munkarend: 

Hétfő:  8:00 – 18:00 
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Kedd:  8:00 – 16:00 

Szerda:  8:00 – 16:30 

Csütörtök:  8:00 – 16:00 

Péntek:  8:00 – 13:30 

2.2. Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  14:30 – 18:00 

Kedd:  nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  8:00 – 16:30 

Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás 

Péntek:  8:00 – 11:30 

3. Népegészségügyi Osztály 

3.1. Munkarend: 

Hétfő:  8:00 – 16:30 

Kedd:  8:00 – 16:30 

Szerda:  8:00 – 16:30 

Csütörtök:  8:00 – 16:30 

Péntek:  8:00 – 14:00 

3.2. Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  13:00 – 16:00 

Kedd:  nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  8:00 – 16:00 

Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás 

Péntek:  8:00 – 12:00 

3.3. Családvédelmi Szolgálat munkarend és ügyfélfogadás 

3.3.1. XX. kerület Ady Endre u. 1. II. em. 56. 

Hétfő:  8:30 – 14:30 

Kedd:  9:00 – 15:00 

Csütörtök: 8:30 – 14:30 

Péntek:  9:00 – 15:00 

3.3.2. XXI. kerület Táncsics Mihály u. 69. 

Hétfő:  9:00 – 15:00 

Szerda:  9:00 – 15:00 

Csütörtök: 9:00 – 15:00 

3.3.3. XIX. kerület Ady Endre u. 122-124. I. em. 163. 

Kedd:  8:00 - 14:00 

Szerda:  12:30 - 18:30 

Péntek:  8:30 – 14:30 

4. Foglalkoztatási Osztály munkaidő: 

4.1. Munkarend: 

Hétfő:  7:30 – 16:00 

Kedd:  7:30 – 16:00 

Szerda:  7:30 – 16:00 

Csütörtök:  7:30 – 16:00 

Péntek:  7:30 – 13:30 

4.2. Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  8:30 – 15:00 

Kedd:  8:30 – 15:00 

Szerda:  8:30 – 15:00 

Csütörtök:  8:30 – 12:00 (csak az első alkalommal jelentkező, nyilvántartásban még nem 

szereplők és a munkáltatók számára) 

Péntek:  8:30 – 13:00 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai, továbbá 6. számú függelék alapján 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Fővárosi Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: 

Ügyrend) az alábbiak szerint adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) XXI.  

Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1211 Budapest, Szent Imre tér 3. 

Levelezési címe: 1751 Budapest, Pf. 18. 

Telefon: +36-1-896-4401 

Fax: +36-1-237-4895; -96 

E-mail: titkarsag@21kh.bfkh.gov.hu; kormanyablak@21kh.bfkh.gov.hu; 

gyamugy@21kh.bfkh.gov.hu; hatosag@21kh.bfkh.gov.hu; fmkmansfeld@lab.hu  

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek: 

2.2.1. Kormányablak Osztály, 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. I. emelet 

2.2.2. Foglalkoztatási Osztály, 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 1. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest Főváros XXI. 

kerületére terjed ki. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

A Hivatal összesen: 67 fő 
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II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. A Hatósági Osztály főbb feladatai 

Az általános államigazgatási hatáskörök tekintetében gyakorolja az egyes ágazati hatósági 

jogköröket, így különösen: 

1.1. Szociális törvénnyel kapcsolatosan ellátja az: 

1.1.1. Ápolási díjra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével;  

1.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével; 

1.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével;  

1.1.4. Az aktív korúak és időskorúak ellátásával; 

1.1.5. Hadigondozottak ellátásával; 

1.1.6. A szociális ellátásokkal kapcsolatos helyi és országos nyilvántartás vezetésével 

összefüggő feladatokat. 

1.2.  Hatósági feladatellátás: 

1.2.1. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az 

állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén;  

1.2.2. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, 

és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

1.2.3. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

1.2.4. Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátása; 

1.2.5. Szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében a szolgáltatások bejelentésére és 

engedélyezésére irányuló eljárások lefolytatása, a szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatok végzése; 

1.2.6. Ellátja a levegőtisztaság-védelmi, vízügyi igazgatási és egyéb, jogszabályban 

meghatározott feladatokat; 

1.3. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben (Szabs. törvény) 

meghatározott feladatokat; 

1.4.  Kerületi védelmi igazgatási feladatok körében: 

1.4.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

1.4.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás, 

veszélyhelyzet és terrorveszélyhelyzet idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári 

védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat;  

1.4.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

1.4.4. Ellátja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.4.5. 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; 

1.5. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat: 

1.5.1. A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kerületi hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a szabálysértési törvény 

által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat; 

1.5.2. Ellátja az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat; 
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1.5.3. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben; 

1.5.4. Részt vesz, illetve megbízottat delegál a felnőttoktatás osztályozó vizsgáira.  

1.6. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatosan ellátja az: 

1.6.1. Ármegállapítással, egységárképzéssel, árfeltüntetéssel kapcsolatos feladatokat;  

1.6.2. Fiatalkorú kiszolgálása szeszes itallal, dohánytermékkel, illetve fiatalkorú részére 

szexuális termék értékesítése kapcsán adódó feladatokat; 

1.6.3. Fogyasztói panaszok kezelésével, valamint ügyfélszolgálattal kapcsolatos jogsértés 

miatti eljárásokat;  

1.6.4. Eljárás lefolytatását szálláshely szolgáltatóval szemben, ha megsérti a kereskedelmi 

törvény előírásait; 

1.7. Az ügyviteli, humánpolitikai és üzemeltetési feladatokban való közreműködése: 

1.7.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

1.7.2. A kerületi hivatal informatikai működőképességében való közreműködése;  

1.7.3. A kormányhivatali képzési feladatok ellátásában való közreműködése; 

1.7.4. A kerületi hivatali és hatósági osztály eszköz mozgatási bizonylatok kezelése,  

1.7.5. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése; 

1.7.6. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

1.7.7. Az osztály és a kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való 

közreműködés: felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való 

gondoskodás. 

2. A Gyámügyi Osztály főbb feladatai 

A gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 

eljár az alábbi ügyekben: 

2.1.  A gyermekek védelme érdekében: 

2.1.1. Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód 

– gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában 

egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi 

gyámot rendel; 

2.1.2. Megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, dönt az általa elrendelt és a más szerv 

által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és 

megváltoztatásáról; 

2.1.3. Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel; 

2.1.4. Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

2.1.5. Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a 

szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben 

elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét; 

2.1.6. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 

2.1.7. Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről; 

2.1.8. Dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 

2.1.9. Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 

2.1.10. Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 

2.1.11. Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

2.1.12. Dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről; 

2.1.13. Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
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2.1.14. Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás 

folyósításának szüneteltetését; 

2.1.15. Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 

2.2.  A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

2.2.1. Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

2.2.2. Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

2.3.  A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

2.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

2.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

2.3.3. Hozzájárul: 

2.3.3.1. A kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 

részvételéhez; 

2.3.3.2. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 

apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 

képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 

meg; 

2.3.3.3. A cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 

megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

2.3.4. Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha: 

2.3.4.1. az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa; 

2.3.4.2. az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. 

2.3.5. Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt; 

2.3.6. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és 

2.3.7. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 

2.4. Örökbefogadással kapcsolatban: 

2.4.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

2.4.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

2.5.  Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

2.5.1. A gyermek elhelyezése, illetve kiadása; 

2.5.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

2.5.3. A szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása; 

2.5.4. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése; 

2.5.5. Számadási kötelezettség, illetve számadás helyességének megállapítása iránt. 

2.6. Feljelentést tesz: 

2.6.1. A gyermek veszélyeztetése, vagy a tartás elmulasztása; 

2.6.2. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

2.7. A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

2.7.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról; 
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2.7.2. Intézkedik a bíróság, valamint a járási gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás 

végrehajtásáról;  

2.7.3. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

2.7.4. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

2.7.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

2.7.6. Engedélyezi a gyermek részére a szülői ház, vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási 

hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott 

engedélyt; 

2.7.7. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

2.7.8. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június 20. 

napján  kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 

alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 

folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 

egyéb formáinak behajtásáról szóló 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre 

vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a 

Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a 

tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló 

kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására, vagy 

megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

2.7.9. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-, vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatást; 

2.7.10. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

2.8. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban: 

2.8.1. A gyermek részére gyámot, gyermekvédelmi gyámot, a nevelőszülőt egyes gyámi 

feladatok ellátására rendel; 

2.8.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel; 

2.8.3. Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét; 

2.8.4. Felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, gondnokot; 

2.8.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat 

részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat; 

2.8.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 

annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 

megküldéséről, és 

2.8.7. támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

2.9.  A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

2.9.1. Dönt a gyermekek és gondokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, 

vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, 

államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben 

kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről; 

2.9.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

2.9.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

2.9.4. Közreműködik a gyermekek, gondokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 
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2.9.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

2.10. Gyakorolja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 51. § (2b) bekezdésének, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) 

bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört. 

2.11. Eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként. 

2.12. Az áldozatsegítés területén 

2.12.1. Érdekérvényesítés elősegítése érdekben tájékoztatást, tanácsadást, érzelmi és egyéb 

segítséget nyújt;  

2.12.2. Igazolja az áldozati státuszt;  

2.12.3. Áldozatsegítés szolgáltatás visszafizetésére kötelezés során eljár; 

2.12.4. Segítséget nyújt a támogatás igénybevételéhez; 

2.13. A jogi segítségnyújtás területén:  

2.13.1. Peren kívüli támogatásban részesít;  

2.13.2. Támogat a polgári eljárásokban;  

2.13.3.  Támogat a büntetőeljárásokban;  

2.14. Az ügyviteli, humánpolitikai és üzemeltetési feladatokban való közreműködése: 

2.14.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

2.14.2. Az osztály informatikai működőképességében való közreműködés; 

2.14.3. A Kormányhivatali képzési feladatok ellátásában való közreműködése; 

2.14.4. Az osztály eszköz mozgatási bizonylatok kezelése,  

2.14.5. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése; 

2.14.6. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése, 

2.14.7. az osztály üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés: 

felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás. 

3. Foglalkoztatási Osztály főbb feladatai 

3.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai:  

3.1.1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével, törlésével 

kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, 

költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési 

támogatások, és ellátások szünetelésével, megszűnésével, megszüntetésével és 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat; 

3.1.2. Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 

feladatokat elvégzi; 

3.1.3. Hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 

kapcsolatos, az osztály feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat; 

3.1.4. A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások esetében a kormányhivatal 

kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a 

kerületi hivatal együttműködését, Kormányhivatal kezdeményezésére, az adatvédelmi 

rendelkezések betartásával tájékoztatja a Kormányhivatalt a munkáltatóról rendelkezésre álló 

munkaerő-piaci információkról; 

3.1.5. Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes 

iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró 

Kormányhivatal számára; 

3.1.6. A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör 

gyakorlója által történő döntéshozatal céljából; 

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

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 
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3.1.8. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli 

állampolgár TAJ- számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány 

kiadásával, illetőleg a TAJ- számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ- számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

3.1.9. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását; 

3.1.10. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér; 

3.1.11. Közreműködik a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési Rendszer (a 

továbbiakban: MEV) működtetésében; 

3.1.12. Foglalkoztatási programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a 

központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

3.1.13. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat; 

3.1.14. Ellátja a felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével 

kapcsolatos feladatokat; 

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

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat; 

3.2. Szolgáltatási feladatai:  

3.2.1. Munkaközvetítést végez; 

3.2.2. Közreműködik a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó foglalkoztatási szolgáltatások 

szervezésében és bonyolításában; 

3.2.3. Ellátja az egyéni cselekvési tervvel kapcsolatos feladatait; 

3.2.4. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket; 

3.2.5. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart 

a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a 

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

okokat; 

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

fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására; 

3.2.7. Információt nyújt, tanácsadást végez; 

3.2.8. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 

3.2.9. Kapcsolatot tart a kerület és a főváros gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a 

kerületi önkormányzatokkal, a kerületben és a fővárosban működő más szervezetekkel, 

közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 

programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít 

(negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket végez; 

3.2.10. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek 

enyhítésében; 

3.2.11. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében; 

3.3. Európai uniós és nemzetközi feladatai: 

3.3.1. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat; 

3.3.2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 

munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 

egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

3.3.3. Külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat); 
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3.3.4. Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik 

az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerőpiaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére hatáskörébe tartozó 

foglalkoztatást elősegítő támogatást nyújthat; 

3.4. A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai: 

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

3.4.2. Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre a 

munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá 

országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész 

ország területére; 

3.4.3. Támogatást nyújthat az álláskeresőket foglalkoztató – az illetékességi területén kívüli 

székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére; 

3.4.4. Ellátja az ügyfelek iratanyagainak illetékesség változás miatt szükséges áttételével 

kapcsolatos feladatokat; 

3.5. Koordinációs feladatai: 

3.5.1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat;  

3.5.2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal illetékes főosztályával, 

ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, 

beszámolókat, értékeléseket készít a Kormányhivatal felé; 

3.5.3. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi; 

3.5.4. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel, non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal; 

3.5.5. Segíti a Kormányhivatal foglalkoztatási területen tervező munkáját, összegyűjti a 

kerületben megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat; 

3.5.6. Megválaszolja az ügyfelektől érkező, hatáskörébe tartozó tájékoztatáskéréseket; 

3.5.7. Kapcsolatot tart és együttműködik a projektek megvalósításban résztvevő szervezeti 

egységekkel, a felettes szervekkel; 

3.5.8. Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken; 

3.5.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az 

aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. 

Együttműködik és tájékoztatja a kerületi hivatal Hatósági Osztályát a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 

szünetelés/szüneteltetés); 

3.5.10. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében; 

3.5.11. Tájékoztatja a Kormányhivatalt a közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok 

megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony 

felhasználásáról; 

3.6. Közfoglalkoztatási feladatai: 

3.6.1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott 

feladatokat; 

3.6.2. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 

3.6.3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó 

hatósági és pénzügyi feladatokat; 

3.6.4. Szervezi a közfoglalkoztatást; 

3.6.5. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal; 

3.6.6. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist; 

3.6.7. Illetékességi területén ellenőrzi a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott, 

közfoglalkoztatására fordított támogatások jogszerű és a hatósági szerződésnek megfelelő 

felhasználását, a programban való részvételre való jogosultságot; 

3.7. Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos feladatai 
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3.7.1. Ellátja a közérdekű munkával sújtott, illetve a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni 

bírság megváltása érdekében közérdekű munkát vállalt elkövetők közérdekű munka 

büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

3.7.2. Közreműködik a közérdekű munka végrehajtásában, ennek érdekében együttműködik a 

foglalkoztatóval, az elkövetővel/kötelezettel, valamint a kiszabó szerv szabálysértési hatóságával 

és a bírósággal; 

3.7.3. A közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást vezet a közérdekű munka 

végzésére kijelölhető foglalkoztatókról, közérdekű munkával sújtott és a meg nem fizetett 

pénzbüntetés megváltása érdekében közérdekű munkát vállalt személyekről, valamint a 

közigazgatási bírságot közérdekű munkával megváltó kötelezettekről; 

3.7.4. A közérdekű munkával érintett elkövető részére foglalkoztatót jelöl ki; 

3.7.5. A közérdekű munkával kapcsolatban értesítést küld és adatot szolgáltat; 

3.7.6. A közérdekű munkával kapcsolatban rendszeresen statisztikát készít; 

3.8. Az osztály egyéb feladatai: 

3.8.1. Ellátja a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatait, kiállítja a biztosítási jogviszonyról 

és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolványt, igazolja az álláskeresési ellátás és a 

keresetpótló juttatás folyósításának idejét; 

3.8.2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény 57/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyilvántartásba vett adatokból 

adatokat szolgáltat; 

3.8.2.1. A nyugdíj- és és egészbiztosítási szerveinek az ellátás megállapítás, folyósítása, 

ellenőrzés céljából); 

3.8.2.2. A szociális igazgatás szerveinek a rendszeres szociális segély és a foglakoztatást 

helyettesítő támogatás megállapítása céljából; 

3.8.2.3. A központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és 

tartózkodásához kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából; 

3.8.2.4. Az adóigazgatás szerveinek az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaerő-piaci 

járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából (NAV). 

3.8.3. Vezeti az elrendelt nyilvántartásokat, teljesíti a rendszeres és időszakos 

adatszolgáltatást; 

3.9. Az ügyviteli, humánpolitikai és üzemeltetési feladatokban való közreműködés: 

3.9.1. az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

3.9.2. Az osztály informatikai működőképességében való közreműködése; 

3.9.3. A kormányhivatali képzési feladatok ellátásában való közreműködése; 

3.9.4. Az osztály eszköz mozgatási bizonylatok kezelése,; 

3.9.5. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése; 

3.9.6. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

3.9.7. Az osztály üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés; 

felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás. 

4. A Kormányablak Osztály főbb feladatai 

2.4.  Az okmányok kiállításával és hatósági igazgatási feladatokkal kapcsolatos tevékenységei: 

2.4.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 

2.4.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-nyilvántartási 

feladatok; 

2.4.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatok; 

2.4.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatok; 
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2.4.5. A személyi igazolvány igényléssel kapcsolatos feladatok; 

2.4.6. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatok; 

2.4.7. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok; 

2.4.8. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatok; 

2.4.9. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatok; 

2.4.10. Személyi adat- és lakcímnyilvántartás, közokirat kiadás, adatátvezetés, adateltérések 

okainak tisztázása; 

2.4.11. Menekült, oltalmazott, letelepedett, hazatelepült, és magyar állampolgárságot szerzett 

személyek személyazonosító jellel való ellátása; 

2.4.12. A népszámlálással, a választásokkal, a helyi népszavazással összefüggő feladatok; 

2.4.13. A hatósági illeték beszedése nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásban; 

2.4.14. Az adóhatósághoz adatszolgáltatás, bevallás teljesítése; 

2.4.15. A jogszabály által a Hivatal szervezeti egységeként működő kormányablak osztályhoz 

telepített egyéb feladatok. 

2.5.  Kormányablakhoz sorolt egyéb általános államigazgatási hatáskörök: 

2.5.1. Örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

2.5.2. Mérésügyi és műszaki biztonsági szakhatósági feladatok; 

2.5.3. Rendészettel kapcsolatos feladatok; 

2.5.4. Családtámogatással kapcsolatos feladatok; 

2.5.5. Egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

2.5.6. Nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

2.5.7. Nyugdíjfolyósítással kapcsolatos feladatok; 

2.5.8. Lakástámogatással kapcsolatos feladatok; 

2.5.9. Lakás-takarékpénztári feladatok; 

2.5.10. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos feladatok; 

2.5.11. Fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatok; 

2.5.12. Gyermek-, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

2.5.13. A szomszédos államokban élő magyar diákok diák-kedvezményeivel kapcsolatos 

feladatok; 

2.5.14. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok; 

2.5.15. Földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

2.5.16. Állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatok; 

2.5.17. Környezet-és település-egészségüggyel kapcsolatos feladatok; 

2.5.18. Kereskedelmi és piacfelügyeleti feladatok; 

2.5.19. Kémiai biztonsági feladatok; 

2.5.20. Reklámfelügyeleti feladatok; 

2.5.21. Kártalanítási eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.5.22. Bontással kapcsolatos feladat; 

2.5.23. Összevont telepítési eljárással kapcsolatos feladat; 

2.5.24. Erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok; 

2.5.25. Cég- és változásbejegyzési eljárással kapcsolatos feladatok; 

2.6. Kiegészítő szolgáltatások: 

2.6.1. Egyéb, információ nyújtása egyéb nem a kormányablak hatásköre alá tartozó ügyekben 

tájékoztatás, 

2.6.2. Közhiteles ingatlan-nyilvántartásból való adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok; 

2.7. Az ügyviteli, humánpolitikai és üzemeltetési feladatokban való közreműködés: 

2.7.1. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

2.7.2. Az osztály informatikai működőképességében való közreműködése; 

2.7.3. A kormányhivatali képzési feladatok ellátásában való közreműködése; 

2.7.4. Az osztály eszköz mozgatási bizonylatok kezelése; 

2.7.5. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése; 
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2.7.6. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

2.7.7. Az osztály üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés: 

felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai  

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. Kerületi szinten vezetett nyilvántartások jegyzéke 

1.1. A szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 

megszüntetése céljából vezetett nyilvántartás (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 18/A. §); 

1.2. Nyilvántartás az üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységről 

(23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, 

valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő 

végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 4. § (1) bekezdés); 

1.3. Temetkezési szolgáltatásról vezetett nyilvántartás (1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a 

temetkezésről 30. § (5) bekezdés); 

1.4. Nyilvántartás a szabálysértési hatósági feladatkör ellátása során lefoglalt dolgokról (22/2012. 

(IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 

rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 27. § (3) 

bekezdés); 

1.5. Állatotthonokról vezetett nyilvántartás (1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és 

kíméletéről 41. § (1) bekezdés); 

1.6. A hadigondozásba vett személyről szóló nyilvántartás (1994. évi XLV. törvény a 

hadigondozásról 26. § (3) bekezdés); 

1.7. A hivatalban kezelt titkos ügyiratokkal kapcsolatos nyilvántartások (90/2010. (III. 26.) Korm. 

rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének 

rendjéről 41. §); 

1.8. Helyi védelmi bizottsági feladatkörben eljárva nyilvántartást vezet a gazdasági és anyagi 

szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos igénybevételi jog gyakorlásának elősegítése 

érdekében (2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 14. § (5a) b) pont); 

1.9. Kormányablak Osztály végrehajtási bírságok nyilvántartása; 

1.10. A tulajdoni lapok és térképmásolatok kiadásának és felhasználásának nyilvántartása; 

1.11. A közhiteles ingatlan-nyilvántartásban használatos biztonsági elemek felhasználásának 

nyilvántartása; 

1.12. Kormányablakból elérhető nyilvántartási rendszerekhez hozzáféréssel rendelkező 

kormányablak ügyintézőkről vezetett nyilvántartás (39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet a 

kormányablakok személyi és technikai feltételeiről 4. §  (2)) ; 
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1.13. A 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról I. sz. mellékletében meghatározott nyilvántartások 

vezetése; 

1.14. A hivatásos gondnok által ellátott gondnokoltakról nyilvántartás vezetése; 

1.15. Foglalkoztatási támogatásokhoz érkező számlák nyilvántartása; 

1.16. Álláskeresési támogatások és foglakoztatási támogatások visszakövetelési eljárásainak 

nyilvántartása; 

1.17. Panaszügyek nyilvántartása; 

1.18. Bélyegző nyilvántartás; 

1.19. Szabadság nyilvántartás; 

1.20. Arcképnélküli bérletek felhasználásának nyilvántartása; 

1.21. Munkáltatói igazolványok átvételének nyilvántartása; 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. A napi munkaidőről és az általános munkarendről az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,és a kormányhivatal 

közszolgálati szabályzata rendelkezik.  

1.1. Az általánostól eltérő egyéni munkarendet a hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem 

alapján. Kormányablakban és más ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatott munkatársak 

számára a munkarend az általánostól eltérően is meghatározható a hivatalvezető döntése 

szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.  

1.2. Azokon a napokon, amelyeken a munkaidő a 6 órát meghaladja, a munkavégzés 

megszakításával napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

1.3. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével szabad. A 

munkaidőben történő eltávozásról, annak időtartamáról, indokáról szervezeti egységenként 

naprakész nyilvántartást (jelenléti ív) kell vezetni. 

1.4. A munkahelyéről önhibáján kívül távolmaradó munkatárs akadályoztatásának okáról köteles 

a közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni. 

1.5. Az évi rendes szabadságot a Hivatal működésének figyelembevételével, az igazgatási 

szünetre és az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. 

1.6. Hatósági Osztály 

Nap Munkarend Ügyfélfogadás rendje 
Ügyfélfogadás 

helyszíne 

Hétfő 8.00-18.00 13.00-18.00 

1211 Budapest,  

Szent Imre tér 3. 

Kedd 8.00-16.30 - 

Szerda 8.00-16.30 8.00-16.00 

Csütörtök 8.00-16.30 - 

Péntek 8.00-14.00 8.00-12.00 

1.7. Gyámügyi Osztály 

Nap Munkarend Ügyfélfogadás rendje 
Ügyfélfogadás 

helyszíne 

Hétfő 7.45-18.00 13.00-18.00* 

1211 Budapest,  

Szent Imre tér 3. 

Kedd 7.45-16.00 - 

Szerda 7.45-16.30 8.00-16.00* 

Csütörtök 7.45-16.00 - 

Péntek 7.45-12.15 8.00-12.00* 

*áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás 

1.8. Foglalkoztatási Osztály 

Nap Munkarend Ügyfélfogadás rendje Ügyfélfogadás 
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helyszíne 

Hétfő 7.30-16.00 8.30-15.00 

1211 Budapest,  

Mansfeld Péter utca 

1.  

Kedd 7.30-16.00 8.30-15.00 

Szerda 7.30-16.00 8.30-15.00 

Csütörtök 7.30-16.00  8:30-12:00* 

Péntek 7.30-13.30 8.30-13.00 

*csak az első alkalommal jelentkezők (nyilvántartásban még nem szereplők), a munkáltatók és 

a közérdekű munkára jelentkezők számára 

1.9. Kormányablak Osztály 

Nap Munkarend Ügyfélfogadás rendje 
Ügyfélfogadás 

helyszíne 

Hétfő 7.00-17.00 7.00-17.00 
1212 Budapest,  

II. Rákóczi Ferenc 

út 154-170. 

I. emelet 

Kedd 8.00-18.00 8.00-18.00 

Szerda 8.00-20.00 8.00-20.00 

Csütörtök 8.00-18.00 8.00-18.00 

Péntek 8.00-15.00 8.00-15.00 

 

 

 

 



Budapest, 2017. @ .aL 

Budapest FCiviros Kormanyhivatala 

XXII. Keruleti Hivatala 

ijgyrendje 

! 

Budapest, 201 7. feb ?-uoL &!? , 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint 

adom ki: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

XXII. Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában állami szolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki. 

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1221 Budapest, Anna utca 15/b. 

Levelezési címe: 1775 Budapest, Pf. 117. 

Telefon: +36-1-896-58-75 

Fax: +36-1-237-48-60 

E-mail: vezeto@22kh.bfkh.gov.hu 

            titkarsag@22kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek:  

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29. 

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. 

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XXII. 

kerületére terjed ki. 

A kormányablak hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában, hivatalból indult eljárás esetén a 

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca. 25-29. szám alatt működő kormányablak az illetékes a 

kerületi hivatal illetékességi területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező ügyfél tekintetében. 

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

A Hivatal összesen: 49 fő 

 

 

 

 

 

 

II. Fejezet 

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása és a 

munkafolyamatok leírása 

1. A Kormányablak Osztály  

Hivatalvezető 

Hivatalvezető- 

helyettes 

Kormányablak 

Osztály 

Hatósági Osztály Gyámügyi Osztály 
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1.1. Azonnali és saját hatáskörben intézendő feladatok körében ellátja: 

1.1.1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

1.1.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott személyi adat-és lakcím-

nyilvántartási feladatokat; 

1.1.3. A külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

1.1.4. A közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

közlekedési igazgatási feladatokat; 

1.1.5. A személyazonosító igazolvány igényléssel kapcsolatos feladatokat; 

1.1.6. A letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint 

okmányok kiállítása , az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján; 

1.1.7. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat; 

1.1.8. Az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

1.1.9. Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

1.1.10. Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat; 

1.2.  Közreműködik más kormányhivatali vagy egyéb szerv hatáskörébe tartozó kérelmek 

átvételében, tájékoztatást nyújt a nem saját hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott 

ügyek tekintetében, többek között: 

1.2.1. Örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

1.2.2. Rendészettel kapcsolatos feladatok; 

1.2.3. Családtámogatással kapcsolatos feladatok; 

1.2.4. Egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok; 

1.2.5. Nyugdíjbiztosítással, nyugdíjfolyósítással kapcsolatos feladatok; 

1.2.6. Gyermekvédelemi és gyámügyi feladatok; 

1.2.7. Lakástámogatással kapcsolatos feladatok; 

1.2.8. Lakás-takarékpénztári feladatok; 

1.2.9. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos feladatok; 

1.2.10. Fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatok; 

1.2.11. Gyermek-, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

1.2.12. A szomszédos államokban élő magyar diákok diák-kedvezményeivel kapcsolatos 

feladatokban; 

1.2.13. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: magyar állampolgársági kérelmek, 

egyszerűsített honosítási kérelmek átvételével kapcsolatos feladatok; 

1.2.14. Földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

1.2.15. Állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatok; 

1.2.16. Környezet-és település-egészségüggyel kapcsolatos feladatok; 

1.2.17. Kereskedelmi és piacfelügyeleti feladatok; 

1.2.18. Kémiai biztonsági feladatok; 

1.2.19. Reklámfelügyeleti feladatok; 

1.2.20. Kártalanítási eljárással kapcsolatos feladatok; 

1.2.21. Épület, építmény bontással kapcsolatos feladat; 

1.2.22. Összevont telepítési eljárással kapcsolatos feladat; 

1.2.23. Erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok; 

1.2.24. Cég- és változásbejegyzési eljárással kapcsolatos feladatok; 

1.2.25. Közhiteles ingatlan-nyilvántartásból való adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok; 

1.3. Ügyfélszolgálati tevékenységet végez a Kormányhivatal XXII. Kerületi Hivatala valamennyi 

szervezeti egysége feladatellátásához. (a Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási 

idején kívül eső időben tájékoztatás nyújtása, iratok átvétele) . 
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2. A Hatósági Osztály feladata 

2.1. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és a végrehajtási 

rendeletekben meghatározott szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében:  

2.1.1. Ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása)  alap, 

emelt összegű, kiemelt ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése; 

2.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, megszüntetése; 

2.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése; 

2.1.4.  Az aktív korúak és időskorúak ellátása megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése, 

2.1.5. A szociális ellátásokkal kapcsolatos helyi és országos nyilvántartás vezetésével 

összefüggő feladatok. 

2.2. Hadigondozási ellátások iránti kérelmek alapján vagy hivatalból indult eljárások lefolytatása, 

hadigondozási járadék, egyösszegű térítés megállapítása, az ellátás megszüntetése, 

hadigondozottak nyilvántartásának vezetése. 

2.3. Az általános fogyasztóvédelmi hatósági feladatok körében: 

2.3.1. Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok; 

2.3.2. Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások; 

2.3.3. Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek; 

2.3.4. Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy 

a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették fel; 

2.3.5. Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése; 

2.3.6. Fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére 

szexuális termék értékesítése; 

2.3.7. Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére 

vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése; 

2.3.8. Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás 

lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget; 

2.3.9. PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató; 

2.3.10. Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre; 

2.3.11. Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve; 

2.3.12. Minden további, az általános fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, 

amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal 

hatáskörébe. 

2.4. A mezőgazdasági őstermelői igazolvány használatának ellenőrzésével kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott hatósági feladatok ellátása; 

2.5. Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás 

tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén; 

2.6. Állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezésével és a szolgáltatás felügyeletével 

kapcsolatos állatvédelmi hatósági feladatok; 

2.7. Cirkuszi menazséria működésének engedélyezése, engedély bevonása, nyilvántartása, a 

működtetés ellenőrzése; 

2.8. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 

2.9. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

2.10. Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges 

előzetes vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése; 

2.11. Levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok; 

2.12.  Vízügyi igazgatás feladatkörben: 

2.12.1. A szolgáltató kérelmére az ingatlantulajdonosok kötelezése a víziközmű-rendszerre 

történő bekötésre; 
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2.12.2. A víziközmű-törzshálózatba történő bekötéssel kapcsolatban szomszédos ingatlanra 

vízelvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása; 

2.13. A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és 

támogatása; 

2.14. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényben (Szabs. törvény) és a végrehajtási rendeletek szabályai szerint eljár 

az általános szabálysértési hatóság hatáskörébe utalt szabálysértések ügyében; 

2.14.1. Általános szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó szabálysértési tényállások alapján 

alapeljárás és végrehajtási eljárás lefolytatása; 

2.14.2. Bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárásokat követő végrehajtási eljárások 

lefolytatása; 

2.14.3. Helyszíni bírságok végrehajtása. 

2.15.  Az oktatással kapcsolatos feladatok körében: 

2.15.1.  Az érettségi vizsga szervezéséhez kapcsolódóan közreműködik az írásbeli érettségi 

feladatlapok, - mint minősített adatot tartalmazó irat - őrzésében és az iskolák részére történő 

átadásában. 

2.15.2. Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal összefüggésben. 

2.15.3. Jogszabályban meghatározott esetekben megfigyelőként történő részvételi kötelezettség, 

illetve lehetőség a felnőttoktatás osztályozó vizsgáin. 

2.16. Védelmi igazgatási feladatok: 

2.16.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  

2.16.2. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

2.16.3. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

2.16.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

2.16.5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

2.16.6. 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. 

2.17. Működést támogató feladatok: 

2.17.1. A hivatalvezető munkájának támogatása: 

2.17.1.1. A kerületi hivatal egészét érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, az 

emlékeztető elkészítése, 

2.17.1.2. Háttéranyagok összeállítása, 

2.17.1.3. A kerületi hivatal szervezeti egységeit érintő hatásköri lista vezetése, 

2.17.1.4. Felső vezetői/szakmai irányítói felkérés alapján jogszabálytervezetek 

véleményezése, 

2.17.1.5. A helyi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív 

támogatása. 

2.17.2. A humánpolitikai munkában való közreműködés: 

2.17.2.1. Közreműködik a kormányhivatali képzési feladatok koordinálásában. 

2.17.2.2. Az ügyviteli és informatikai teendők körében: 

2.17.2.3. Az ügyiratkezelés, az irattárazás, az iratvédelem megszervezése és 

működtetése; 
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2.17.2.4. Kerületi hivatal informatikai működőképességében való közreműködés. 

2.17.3. Üzemeltetési feladatok 

2.17.3.1. A kerületi hivatali eszközmozgatási bizonylatok kezelése; 

2.17.3.2. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák 

bejelentése, kezelése, 

2.17.3.3. Gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

2.17.3.4. A kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való 

közreműködés: (felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való 

gondoskodás). 

3. A Gyámügyi Osztály a gyámügyi feladatok körében ellátja 

3.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény; továbbá a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendelet és egyéb külön jogszabályokban 

meghatározott, a feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben jár el: 

3.1.1. A gyermekek védelme érdekében; 

3.1.2. Ideiglenes hatályú elhelyezés, felülvizsgálata, megszüntetése, nevelésbe vétel, 

felülvizsgálata, megszüntetése; 

3.1.3. Utógondozás és utógondozói ellátás; 

3.1.4. Gondozási díj; 

3.1.5. Nevelési felügyelet; 

3.1.6. Védelembe vétel, megelőző pártfogó felügyelet; 

3.1.7. Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása, felülvizsgálata, a kirendelt eseti 

gondnok elszámolásának elfogadása; 

3.1.8. A folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésével 

összefüggő feladatok. 

3.2. A gyámhatóság a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban eljár 

3.2.1. Az otthonteremtési támogatás megállapításával, 

3.2.2. A gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos ügyben. 

3.3. A gyámhatóság a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében teljes hatályú apai 

elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

3.3.1. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

3.3.2. Ellátja a családi jogállással kapcsolatos perekkel összefüggő feladatokat; 

3.3.3.  Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a 

képzelt apa adatait; 

3.4. A gyámhatóság az örökbefogadással kapcsolatban 

3.4.1. Elbírálja a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságát, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

3.4.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

3.5. A gyámhatóság az örökbefogadással kapcsolatban: 

3.5.1. Elbírálja a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságát, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

3.5.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

3.6. A gyámhatóság az örökbefogadással kapcsolatban: 

3.6.1. Elbírálja a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságát, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

3.6.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 

3.7. Pert kezdeményezhet: 
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3.7.1. Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet,, az egyes szülői 

felügyelet jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

3.7.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

3.7.3. A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 

3.7.4. A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és 

felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás 

megszüntetése; 

3.7.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

3.8. Pert kezdeményezhet: 

3.8.1. Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet,, az egyes szülői 

felügyelet jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadás; 

3.8.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

3.8.3. A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 

3.8.4. A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és 

felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás 

megszüntetése; 

3.8.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

3.9. Feljelentést tesz: 

3.9.1. A gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása; 

3.9.2. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

3.10. A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

3.10.1. Eljár a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartási ügyében; 

3.10.2. Intézkedik a bíróság, valamint a gyámhatóság által szabályozott kapcsolattartás 

végrehajtásáról; 

3.10.3. Kiadja a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.10.4. Elbírálja a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdést, amelyben a szülői 

felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre; 

3.10.5. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

3.10.6. Jóváhagyja a gyermek  külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot; 

3.10.7. Engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási 

hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott 

engedélyt; 

3.10.8. Elbírálja a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésével 

kapcsolatos kérelmet; 

3.10.9. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 

alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 

folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 

egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre 

vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a 

Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a 

tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló 

kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy 

megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

3.10.10. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési 

tevékenység keretében történő foglalkoztatását; 

3.10.11. Megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének 

behajtása iránt. 

3.11. A gyámsággal és a gondnoksággal kapcsolatban: 
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3.11.1. A gyermek részére gyámot, családbafogadó gyámot, hivatásos gyámot rendel; 

3.11.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel; 

3.11.3. Irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét; 

3.11.4. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

3.11.4.1. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, 

eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és 

méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 

3.12. A gyámhatóság a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

3.12.1. Eljár a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának kezelésével (gyámi 

fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezés, az elhelyezett pénz 

felhasználása, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetés, letétben 

kezelés), valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésével kapcsolatos ügyekben, továbbá a Ptk. 

4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel, legnagyobb biztonsággal 

megóvható a gyermek vagyona; 

3.12.2. Eljár a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyás megadása ügyében; 

3.12.3. Rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek 

vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik; 

3.12.4. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 

3.12.5. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 

3.12.6. Közreműködik a hagyatéki eljárásban; 

3.12.7. Közreműködik magántanulói státusz létesítéséhez kapcsolódó eljárásban; 

3.12.8. Ellátja az igazságügyi feladatok körében a jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés feladatait. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat-és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános része szerint. 

IV. Fejezet 

Helyettesítés rendje 

A Kormányhivatal Ügyrendjének általános része, valamint az alábbi kiegészítés szerint. 

1. 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. 

2. A helyettesítés rendjének részletes szabályairól a hivatalvezető intézkedésben rendelkezik.  

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja, szabályai 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános része szerint. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A hivatalvezető megbízásából (felhatalmazásával) a gyámügyi perképviseletet a gyámügyi 

ügyintézők/szakügyintézők látják el. 

2. Jogszabály által kötelezően előírt és a munkavégzéshez célszerűen használatos 

nyilvántartások jegyzéke 

2.1. Kormányablak Osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartások: 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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2.1.1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, 

valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott  

2.1.2.  Személyi adat- és lakcímnyilvántartás  

2.1.3.  A személyi adat- és lakcímnyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról vezetett 

nyilvántartás 

2.1.4. Személyi igazolvány és személyazonosító igazolvány nyilvántartás 

2.1.5. A tulajdoni lapok és térképmásolatok kiadásának és felhasználásának nyilvántartása; 

2.1.6. A közhiteles ingatlan-nyilvántartásban használatos biztonsági elemek felhasználásának 

nyilvántartása; 

2.1.7. Kormányablakból elérhető nyilvántartási rendszerekhez hozzáféréssel rendelkező 

kormányablak ügyintézőkről vezetett nyilvántartás (39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet a 

kormányablakok személyi és technikai feltételeiről 4. §  (2) pont); 

2.1.8. Közúti közlekedéshez kapcsolódó jármű és gépjármű vezetői engedély nyilvántartás 

2.2. Hatósági Osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartások: 

2.2.1. A szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása 

és megszüntetése céljából vezetett nyilvántartás. (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról 18/A. §) 

2.2.2. Nyilvántartás az üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységről 

(23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, 

valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő 

végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 4. § (1) bekezdés) 

2.2.3. Temetkezési szolgáltatásról vezetett nyilvántartás (1999. évi XLIII. törvény a temetőkről 

és a temetkezésről 30. § (5) bekezdés) 

2.2.4. Nyilvántartás a szabálysértési hatósági feladatkör ellátása során lefoglalt dolgokról 

(22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 

rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 27. § (3) 

bekezdés) 

2.2.5. A Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (2012. évi II. tv. a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 150. § (1) bekezdés); 

2.2.6. Állatotthonokról vezetett nyilvántartás (1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és 

kíméletéről 41. § (1) bekezdés) 

2.2.7. A menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes támogatásra való jogosultságáról 

vezetett nyilvántartás (2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 85. § (1) bekezdés) 

2.2.8. A hadigondozásba vett személyről szóló nyilvántartás (1994. évi XLV. törvény a 

hadigondozásról 26. § (3) bekezdés) 

2.2.9. A hivatalban kezelt titkos ügyiratokkal kapcsolatos nyilvántartások (90/2010. (III. 26.) 

Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 

kezelésének rendjéről 41. §) 

2.2.10. Helyi védelmi bizottsági feladatkörben eljárva nyilvántartást vezet a gazdasági és anyagi 

szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos igénybevételi jog gyakorlásának elősegítése 

érdekében (2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 14. § (5a) b) pont) 

2.3. Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartások 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 140. § (1) 

bekezdése alapján nyilvántartást vezet: 

2.3.1. Az általa megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról; 

2.3.2. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint az átmeneti és a tartós nevelésbe vett 

gyermekekről, a gyámság és gondnokság alatt állókról; 

2.3.3. A gyermekek minden olyan vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet 

a gyámhatóság rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhatósághoz 

beszolgáltattak; 

2.3.4. A vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint; 
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2.4. A hivatal minden szervezeti egységét érintően vezetett nyilvántartások: 

2.4.1. Közérdekű bejelentések, panaszok és javaslatok nyilvántartása 

2.4.2. Bélyegző nyilvántartás 

2.4.3. Szabadság nyilvántartás 

2.4.4. Arcképnélküli bérletek felhasználásának nyilvántartása. 

 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadás rendje 

1. Kormányablak Osztály 

1221 Budapest, Kossuth L. u. 25-29. szám alatti, és a 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. alatti 

telephelyének:  

1.1. munkarendje: 

Hétfő:   07.00 - 17.00 
Kedd:   08.00 - 18.00 
Szerda:  08.00 - 20.00 
Csütörtök:  08.00 - 18.00 
Péntek:  08.00 - 15.00 
 
1.2. ügyfélfogadási rendje: 

 
Hétfő:   07.00 - 17.00 
Kedd:   08.00 - 18.00 
Szerda:  08.00 - 20.00 
Csütörtök:  08.00 - 18.00 
Péntek:  08.00 - 15.00 

2. Hatósági Osztály 

2.1. munkarendje: 

Hétfő:   08.00-18.00 
Kedd:   08.00-16.00 
Szerda:  08.00-18.00 
Csütörtök:  08.00-16.00 
Péntek:  08.00-14.00 
2.2. ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   13.30 - 18.00 
Kedd:   nincs ügyfélfogadás 
Szerda:  08.00 - 12.00 és 14.00 - 18.00 
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás 
Péntek:  08.00 - 12.00 

3. Gyámügyi Osztály 

3.1. munkarendje: 

Hétfő:   08.00-18.00 
Kedd:   08.00-16.00 
Szerda:  08.00-18.00 
Csütörtök:  08.00-16.00 
Péntek:  08.00-14.00 
3.2. ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   13.30-18.00 
Kedd:   - 
Szerda:  08.00-12.00 és 14.00-18.00 
Csütörtök:  - 
Péntek:  08.00-12.00 



Budapest, 2017. ~2.28 

Budapest, 2017. februkr 28. 

Budapest F6vsros KomBrsyh'sva'lala 

XXIII. KetCileti Xivatals 

agyrendje 

Budapest Fliv3ros Kormanyhiva 
XXIII. Kerllleti Hivatala 
Hivatalvezetii-helyeltes 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) 31. és 115. §-ai alapján Budapest Főváros 

Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatalának Ügyrendjét (a továbbiakban: ügyrend) az alábbiak 

szerint adom ki.  

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1.  Az ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

XXIII. Kerületi Hivatala szervezeti egységeire, valamint az állományában közszolgálati 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

foglalkoztatottakra (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki.  

Az ügyrendben foglaltakat a kerületi hivatal működését meghatározó jogszabályokkal, a 

kormányhivatal SZMSZ-ével, és más közjogi szervezetszabályozó eszközökkel összhangban kell 

alkalmazni.  

2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

2.1. Alapadatok 

Hivatalos megnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 

Székhelye és címe: 1238 Budapest, Grassalkovich út 158. 

Levelezési címe: 1238 Budapest, Grassalkovich út 158. (1734 Budapest, Pf.: 186.) 

Telefon: +36 (1) 896-4293 

Fax: +36 (1) 237-4822, +36 (1) 237-4821 

E-mail: titkarsag@23kh.bfkh.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 

2.2. Hivatali telephelyek:  

2.2.1. Kormányablak Osztály 

1238 Budapest, Grassalkovich út 158. 

Levélcím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 158. 

Telefon: +36 (1) 896-4292 

Fax: +36 (1) 237-4821 

E-mail cím: kormanyablak@23kh.bfkh.gov.hu  

2.2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

1238 Budapest, Grassalkovich út 135. 

Levélcím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 135. 

Telefon: +36 (1) 285-2866, +36 (1) 283-0384 

Fax:  +36 (1) 237-4820 

E-mail cím: gyamugy@23kh.bfkh.gov.hu  

3. Illetékesség 

Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala illetékessége Budapest XXIII. 

kerületére terjed ki. 

A Kormányablak Osztály a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §. (6) bekezdés alapján az ország 

területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  

4. A Hivatal szervezete, létszámadatok 

A Kerületi Hivatal szervezeti felépítése 
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II. Fejezet  

A Hivatal által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlása  

1. A hivatal szervezeti egységei: 

1.1. Kormányablak Osztály 

1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

2. A Kormányablak Osztály által ellátott feladatok 

2.1.1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

mellékletei határozzák meg a Kormányablak Osztály feladatait az alább felsoroltak szerint: 

2.1.2. R. 1. melléklete: A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

2.1.3. R. 2. melléklete: A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

2.1.4. R. 3. melléklete: A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok 

2.1.5. R. 4. melléklete: A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújtó esetei 

2.1.6. R. 5. melléklete: A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások 

2.1.7. R. 6. melléklete: A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

2.1.8. R. 7. melléklete: Az eltérő eljárásrendben működő kormányablakokra meghatározott 

ügykörök 

2.1.9. R. 8. melléklete: Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára 

vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható 

3. Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatai 

Gyakorolja azokat az általános államigazgatási hatásköröket, továbbá egyes ágazati hatósági 

jogköröket, amelyek nem tartoznak a Kormányablak Osztály feladat- és hatáskörébe, így 

különösen: 

3.1. Szociális igazgatással kapcsolatban ellátja: 

3.1.1. Ápolási díjra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével, 

3.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével, 

3.1.3. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével és 

elutasításával, 

3.1.4. Aktív korúak ellátásával, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével   

3.1.5. Az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról, és a közgyógyellátásról, egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos országos nyilvántartás vezetésével,  

XXIII. Kerületi Hivatal 
Hivatalvezető 1 személy 

Hivatalvezető helyettes 1 személy 

 

Kormányablak Osztály 

összes létszám: 18 

személy 

 

Hatósági és Gyámügyi 

Osztály 

összes létszám: 9 

személy 
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3.1.6. Jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszakövetelésével, a szociális ellátás 

megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés, illetve a kamat összegének méltányosságból 

való csökkentésével, elengedésével 

összefüggő feladatokat. 

3.2. Hatósági feladatellátás 

3.2.1. Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély 

kiadása nem természetvédelmi területen. 

3.2.2. Eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és 

közintézmény, valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag 

füstgázt kibocsátó egyéb tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő 

személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 

tevékenység és az ahhoz használt berendezés kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági 

ügyben, 

3.2.3. Eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta 

bűzterheléssel és a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező 

forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

3.2.4.  Az ingatlan beköttetésére kötelezi az ingatlan tulajdonosát, amennyiben a víziközmű-

rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül a beköttetést nem teljesíti, 

3.2.5. A víziközmű-szolgáltató kérelmére a felhasználót kötelezi a víziközmű-szolgáltató 

hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés 

elbontására, leszerelésére, 

3.2.6. Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat – szomszédos 

ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában – a szomszédos ingatlanra, ha annak 

megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 

lényegesen nem akadályozza, 

3.2.7. A nem védett természeti területen a nádaratásra, illetve a nádas égetésére vonatkozó 

engedélyezési eljárás, amennyiben arról kormányrendelet másként nem rendelkezik, 

3.2.8. Alapadatokat szolgáltat a vízgazdálkodási információs rendszer (VIZIR) részére 

vízgazdálkodási feladatok ellátásához, 

3.2.9. Állatotthon (állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezése, az üzemeltetés és 

létesítés felügyelete, 

3.2.10. Állattartást korlátozhatja és megtilthatja az állatvédelemre és az állattartásra vonatkozó 

szabályok megsértése esetén, 

3.2.11. Kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál a természetvédelmi oltalom alatt álló, 

illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén az állat 

tartásának korlátozását, illetve megtiltását, 

3.2.12. Állatvédelmi bírságot szab ki annak, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok 

védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy 

annak nem tesz eleget, 

3.2.13. Állandó menazséria létesítésének és fenntartásának engedélyezése, ellenőrzése, 

nyilvántartás vezetése (működési engedélyt ad ki), 

3.2.14. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása, működésének engedélyezése, ellenőrzése, 

szükséges intézkedések meghozatala, 

3.2.15. Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás tartásának engedélyezése, 

3.2.16. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, 

és ingatlankezelői tevékenység tekintetében, 

3.2.17. Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete, 

3.2.18. Temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, 

felügyelete, szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása, 
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3.2.19.  Dönt a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi 

feltételeinek további igénybevételéről és egyéb jogszabályi ellátásokról, támogatásokról, azok 

korlátozásáról, megvonásáról, illetve megtagadásáról (beiskolázási támogatás, letelepedéshez 

nyújtott egyszeri támogatás, rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás, lakáscélú 

támogatás), 

3.2.20. Táv hő- és gázszolgáltató esetében a felhasználási helyre való bejutás elrendelése, 

3.2.21. Villamos energia és földgáz fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, 

kikapcsolásának tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása, 

3.2.22. Hadigondozottak jogszabályban meghatározott ellátásának megállapítása, 

hadigondozotti igazolvány kiadása, nyilvántartás vezetése, 

3.2.23. Általános illetékességű fogyasztóvédelmi feladatok ellátása. 

3.3. Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben (Szabs. törvény) 

meghatározott feladatokat. 

3.4. Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja; 

3.4.1. Részt vesz az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti 

elosztásában, 

3.4.2. Teljesíti részvételi kötelezettségét, illetve részt vehet a felnőttoktatás osztályozó vizsgáin. 

3.4.3. Kérelemre dönt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési 

igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben  

3.5. Gyámügyi feladatok: 

3.5.1. Gyermekek védelme érdekében ellátja: 

3.5.1.1. Ideiglenes hatályú elhelyezéssel, felülvizsgálatával, megszüntetésével; 

3.5.1.2. Nevelésbe vétellel, felülvizsgálatával, megszűntetésével; 

3.5.1.3. Utógondozás és utógondozói ellátással, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapításával; 

3.5.1.4. Gondozási díjjal; 

3.5.1.5. Nevelési felügyelettel; 

3.5.1.6. Védelembe vétellel, megelőző pártfogó felügyelettel; 

3.5.1.7. Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásával; 

3.5.1.8. Az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésével összefüggő feladatokat. 

3.5.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban  

3.5.2.1. Az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

3.5.2.2. A gyermektartásdíj megelőlegezéséről dönt. 

3.5.3. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

3.5.3.1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 

3.5.3.2. Megállapítja a gyermek családi és utónevét; 

3.5.3.3. Ellátja a családi jogállással kapcsolatos perekkel összefüggő feladatokat; 

3.5.3.4. Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait; 

3.5.3.5. Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 

3.5.4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 

érdekében:  

3.5.4.1. A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 

3.5.4.2. A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja 

a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 

hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

3.5.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 

3.5.5.1. Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli 

az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 

3.5.5.2. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához. 
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3.5.6. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

3.5.6.1. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői 

felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése, a gyermek kiadása; 

3.5.6.2. A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 

3.5.6.3. A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása; 

3.5.6.4. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 

ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás 

megszüntetése; 

3.5.6.5. A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

3.5.7. Feljelentést tesz: 

3.5.7.1. A gyermek veszélyeztetése; 

3.5.7.2. A tartási kötelezettség elmulasztása, vagy az 3.5.6.1. és a 3.5.6.2. pontban foglaltakon 

kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 

3.5.8. Jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 

3.5.9. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

3.5.9.1. Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 

kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 

kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott 

közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el. intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági 

vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról; 

3.5.9.2. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.5.9.3. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 

megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

3.5.9.4. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

3.5.9.5. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 

3.5.9.6. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 

3.5.9.7. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

3.5.9.8. Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 

20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 

igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a 

gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i 

hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által 

közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi 

Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére 

kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó 

kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

3.5.9.9. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatását; 

3.5.9.10. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített 

összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem 

ügyében. 
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3.5.10. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban: 

3.5.10.1. A gyermek részére családba fogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot 

rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli; 

3.5.10.2. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 

tevékenységüket; 

3.5.10.3. Felügyeli a családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a 

gyermekvédelmi gyám tevékenységét; 

3.5.10.4. Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 

3.5.10.5. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, 

eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 

továbbá megállapítja a munkadíjukat; 

3.5.10.6. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint 

gondoskodik annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult 

bíróságnak történő megküldéséről, és támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a 

tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

3.5.11. A tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 

részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti hozzájárulás megadásáról 

dönt.  

3.5.12. A vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

3.5.12.1. Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos 

betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, 

államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben 

kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. § szerinti 

intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek 

vagyona; 

3.5.12.2. Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó 

jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

3.5.12.3. Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a 

végszámadást; 

3.5.12.4. Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és 

vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben; 

3.5.12.5. Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

3.5.13. Közreműködik: 

3.5.14. A bírósági végrehajtási eljárásban; 

3.5.15. Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényben 

meghatározottak végrehajtásában, mint családvédelmi koordinációs szerv; 

3.5.16. Magántanulói státusz létesítéséhez kapcsolódó eljárásban.  

3.6. Jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési feladatok: 

3.6.1. Peren kívüli (pert megelőző) ügyekben jogi segítséget nyújt rászorultság alapján; 

3.6.2. Polgári peres ügyekben, büntetőeljárás nyomozati, ügyészségi és bírósági szakaszában 

képviselet biztosítása rászorultság alapján; 

3.6.3. Határon átnyúló jogviták esetén a jogi segítségnyújtási kérelmek továbbítása; 

3.6.4. Ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása rászorultságtól függetlenül; 

3.6.5. Jogi segítők díjazásának megállapítása, visszatérítés elrendelése; 

3.6.6. Érdekérvényesítés elősegítése; 

3.6.7. Azonnali pénzügyi segélyről való döntés, áldozati státusz igazolása; 

3.6.8. Állami kárenyhítés kérelmének továbbítása, tájékoztatás; 

3.6.9. Visszatérítésre kötelezés.     

4. Védelmi igazgatási feladatok  

4.1. Az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a 

katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását;  
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4.1.1. Béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás 

idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 

feladatokat;  

4.1.2. Közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó 

feladatok végrehajtásában;  

4.1.3. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

4.1.4. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

feladatokat;  

4.1.5. 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 

5. Hivatalvezetői Titkársági feladatok  

5.1. A kerületi hivatal vezetője- és hivatalvezető-helyettes munkájának támogatása; 

5.2. A kerületi hivatal egészét érintő értekezletek előkészítése, megszervezése, az emlékeztető 

elkészítése; 

5.3. A kerületi hivatal szervezeti egységeit érintő hatásköri lista vezetése; 

5.4. A kerületi védelmi bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása; 

5.5. A humánpolitikai munkában való közreműködés; 

5.6. Közreműködik a kormányhivatali képzési feladatok ellátásában; 

5.7. Az ügyiratkezelés, az irattározás, az iratvédelem megszervezése és működtetése; 

5.8. Kerületi hivatal informatikai működőképességében való közreműködés; 

5.9. A kerületi hivatali, eszköz mozgatási bizonylatok kezelése; 

5.10. Ingatlan és ingóság rendeltetésszerű használatával összefüggő hibák bejelentése, 

kezelése, gépjármű-igénylési eljárás kezdeményezése; 

5.11. A Kerületi hivatal üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatokban való közreműködés: 

(felmerülő eszközigénylések összegyűjtése, továbbítása, irodaszerekről való gondoskodás). 

6. Iratkezelési és iktatási feladatok 

6.1. Ügyiratok iktatása, postázása, sokszorosítás; 

6.2. Határidők nyilvántartása, irattározás; 

6.3. Posta-, futárjegyzék összeállítása; 

6.4. Iratok leltározása. 

III. Fejezet 

A Hivatal vezetőinek és ügyintézőinek feladat- és hatásköre 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

IV.  Fejezet 

Helyettesítés rendje 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

2. A kerületi hivatal munkatársai tekintetében a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

3. A helyettesítés a vezető rendelkezése szerint a kieső munkatárs feladatkörének egészére, 

vagy meghatározott részére is vonatkozhat.  

V. Fejezet 

A Hivatal kapcsolattartásának módja 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 
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2. A kerületi 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. 

3.  kerületi hivatal szervezeti egységeinek munkatársai együttműködnek, segítik egymás 

munkáját, tájékoztatják egymást a feladat- és hatáskörüket érintő információkról. Amennyiben 

valamely ügy több szervezeti egység feladatkörét érinti, az együttműködés koordinálásáról a 

hivatalvezető kijelölés útján gondoskodik.  

4. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a munkavégzés során tapasztalható akadályozó 

tényezőket megszüntetni, a közvetlen vezetői beavatkozással ki nem zárható akadályokról soron 

kívül tájékoztatni a hivatalvezetőt, egyúttal közreműködni a több szervezeti egység közötti 

együttműködés zavaraiból adódó nehézségek feloldásában. 

5. A hivatalvezető kivételével vezető beosztású állami tisztviselő a vezetése alá nem tartozó 

szervezeti egység munkatársa részére – a halaszthatatlan eseteket kivéve – utasítást nem adhat. 

VI. Fejezet 

Működési rend 

1. A Kormányhivatal Ügyrendjének általános szabályai szerint. 

1.1. A kerületi hivatal szervezeti egységeinek munkatársai együttműködnek, segítik egymás 

munkáját, tájékoztatják egymást a feladat- és hatáskörüket érintő információkról. Amennyiben 

valamely ügy több szervezeti egység feladatkörét érinti, az együttműködés koordinálásáról a 

hivatalvezető kijelölés útján gondoskodik.  

2. A jogszabály által kötelezően előírt és a munkavégzéshez célszerűen használatos 

kerületi nyilvántartások jegyzéke 

2.1. Ápolási díjban részesülők nyilvántartása; 

2.2. Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása; 

2.3. Időskorúak járadékában részesülők nyilvántartása; 

2.4. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartása a 1993. évi III. törvény felhatalmazása 

alapján; 

2.5. Aktívkorúak ellátásában részesülők; 

2.6. ;Hadigondozásba vett személyek nyilvántartása a 1994. évi XLV. törvény felhatalmazása 

alapján; 

2.7. Menekültek nyilvántartása a 2007. évi LXXX. törvény felhatalmazása alapján; 

2.8. Temetkezési szolgáltatók nyilvántartása a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján; 

2.9. Cirkuszi menazsériák nyilvántartása a 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján; 

2.10. Állatpanziók, állatmenhelyek nyilvántartása 1998. évi XXVIII. törvény felhatalmazása 

alapján; 

2.11. Üzletszerűen végzett társasházkezelők és ingatlankezelők nyilvántartása a 30/2009. (XI. 

3.) ÖM rendelet alapján; 

2.12. Szabálysértési nyilvántartás 2012. évi II. törvény felhatalmazása alapján; 

2.13. Az apa (anya) adatai nélkül anyakönyvezett gyermekről nyilvántartás; 

2.14. Védelembe vett, megelőző pártfogás alatt álló gyermekről nyilvántartás; 

2.15. Gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról nyilvántartás; 

2.16. Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről nyilvántartás; 

2.17. Nevelésbe vett gyermekről nyilvántartás; 

2.18. A gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről nyilvántartás; 

2.19. Gyámság vagy gondnokság alatt állóról nyilvántartás; 

2.20. Vagyonnal rendelkező gyermekről vagy gondnokoltról; 

2.21. Gyámról, valamint a gyámságból kizárt személyről nyilvántartás; 

2.22. Kormányablak szakrendszeri  hozzáférési  nyilvántartás; 
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2.23. Közlekedési igazgatási forgalmi körbélyegző nyilvántartás; 

2.24. Kerületi Hivatalban rendszeresített bélyegzők nyilvántartása; 

2.25. Adatszolgáltatás személy-nyilvántartási adatokról történő nyilvántartás; 

2.26. Munkahelyen tartózkodásról és távollétről jelenléti nyilvántartás. 

VII. Fejezet 

Munkarend és ügyfélfogadási rend 

1. A munkarendre, munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok 

1.1. A napi munkaidőről és az általános munkarendről az Áttv., és a kormányhivatal közszolgálati 

szabályzata rendelkezik.  

1.2. A kerületi hivatal szervezeti egységeinél a munkarend és a munkaidő: 

1.2.1. Kormányablak Osztályon az ügyfélfogadási rend egységes rend szerint működik a 1238 

Budapest, Grassalkovich út 158. sz. alatt  

Hétfő:  7.00 – 17.00 

Kedd:  8.00 – 18.00 

Szerda:  8.00 – 20.00 

Csütörtök: 8.00 – 18.00 

Péntek:  8.00 – 15.00 

A Kormányablak Osztályon a munkarend és a munkaidő eltérő. Figyelemmel arra, hogy az 

ügyfélfogadási rend szerint heti 49 óra a hivatali idő, ezért a Kormányablak Osztály dolgozóinak a 

heti 40 óra munkaidejét heti bontásban, hetente a hivatalvezető helyettes állítja össze. 

1.2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztályon a munkarend és a munkaidő egybeesik 

Munkarend: 

Hétfő:   8.00 – 18.00 

Kedd:   8.00 – 16.00 

Szerda:  8.00 – 16.30 

Csütörtök:  8.00 – 16.00 

Péntek:  8.00 – 13.30 

Ügyfélfogadási rend 

Hétfő   14.00 – 18.00 

Kedd  az ügyfélfogadás szünetel  

Szerda   08.00 – 16.30 

Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel 

Péntek   08.00 – 12.00 

1.2.3. A titkársági referens és iratkezelési feladatot végzők munkarendje és munkaideje szintén 

egybeesik: 

Hétfő:   7.00 – 17.00 

Kedd:   8.00 – 16.00 

Szerda:  8.00 – 17.00 

Csütörtök:  8.00 – 16.00 

Péntek:  8.00 – 13.00 

1.3. Azokon a napokon, amelyeken a munkaidő a 6 órát meghaladja, a munkavégzés 

megszakításával napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

1.4. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével szabad. A 

munkaidőben történő eltávozásról, annak időtartamáról, indokáról szervezeti egységenként 

naprakész nyilvántartást (jelenléti ív) kell vezetni. 

1.5. A munkahelyéről önhibáján kívül távolmaradó munkatárs akadályoztatásának okáról köteles 

a közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni. 

1.6. Az évi rendes szabadságot a kerületi hivatal működésének figyelembevételével, az 

igazgatási szünetre és az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. 
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1.7. A munkahelyen való tartózkodás, illetve a munkából való távollét nyilvántartására 

osztályonként jelenléti ívet kell vezetni. A munkatárs naponta, munkába érkezésekor és 

távozásakor, az időpont megjelölésével aláírja a jelenléti ívet. 

1.8. A vezető a jelenléti ív alapján az elvégzett túlmunkáról, az annak megfelelő mértékű 

szabadidő kiadását vezeti, és hónap végén összesítést készít.  

1.9. A jelenléti ív kezelésének részletes szabályait a kormányhivatal mindenkor hatályos 

közszolgálati szabályzata tartalmazza. 




