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

működési szabályzatáról 

 
 

A járási hivatalok feladatai 
 

Járási hivatalvezetői titkársági feladatok  
61. § (1) A járási hivatalok szervezeti egységei a járási hivatalvezetői titkársági feladatok körében  

a) közreműködnek a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes feladatainak ellátásában;  

b) segítik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes munkáját,  

c) koordinálják a járási hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét,  

d) ellenőrzési tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a járási hivatalvezető és hivatalvezető-

helyettes döntéseinek végrehajtását.  

 
Ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok  
62. § A járási hivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati és a kormányablak feladatok körében ellátják  

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

kormányrendeletben,  

b) a kormányablakokról szóló kormányrendeletben  

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.  

 
Okmányirodai feladatok  
63. § A járási hivatalok szervezeti egységei az okmányirodai feladatok körében ellátják  

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben,  

b) az illetékekről szóló törvényben,  

c) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,  

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben,  

e) a külföldre utazásról szóló törvényben,  

f) 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.  

 
Általános járási hatósági feladatok  
64. § A járási hivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági 

eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első 

fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen  

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;  

b) a földgázellátásról szóló törvényben,  

c) a hadigondozásról szóló törvényben,  

d) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,  

e) a társasházakról szóló törvényben,  

f) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben,  
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g) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,  

h) a villamos energiáról szóló törvényben,  

i) a menedékjogról szóló törvényben,  

j) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben,  

k) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben,  

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.  

 
Oktatással kapcsolatos feladatok  
65. § A járási hivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják  

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  

c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,  

d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatokat.  

 
Szociális és gyámügyi feladatok  
66. § A járási hivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,  

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,  

c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,  

d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és  

e) egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 
Építésügyi feladatok  
67. § A járási hivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják  

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben 

meghatározott építésügyi hatósági;  

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben 

meghatározott építésfelügyeleti hatósági;  

c) egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági feladatokat.  

 
Örökségvédelmi feladatok  
68. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és 

hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok  
69. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, 

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Földhivatali feladatok  
70. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb 

külön jogszabályokban meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Népegészségügyi feladatok  
71. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 
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szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó 

feladatokat.  

 

Foglalkoztatási, közfoglalkoztatási feladatok  
72. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és 

egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Munkaügyi és munkavédelmi feladatok  
73. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és 

egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok  
74. § A járási hivatalok szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi 

hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és 

hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok  
75. § A járási hivatalok szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják a Budapest 

Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a 

területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben, a mérésügyről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és 

hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok  
76. § A járási hivatalok szervezeti egységei a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladataik 

körében ellátják a természetes személyek adósságendezéséről szóló törvényben, valamint egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Földművelésügyi feladatok  
77. § A járási hivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban 

meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes földművelésügyi feladatokat.  

 

Igazságügyi feladatok  
78. § A járási hivatalok szervezeti egységei az igazságügyi feladatok körében ellátják az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Közlekedési feladatok  
79. § A járási hivatalok szervezeti egységei a közlekedési feladatok körében ellátják a közlekedési igazgatási 

feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok  
80. § A járási hivatalok szervezeti egységei a családtámogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról 

szóló törvényben, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás 

rendjéről szóló törvényben, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvényben, a 

lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a 

feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  
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Egészségbiztosítási pénztári feladatok  
81. § A járási hivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az 

egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a 

feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Nyugdíjbiztosítási feladatok  
82. § A járási hivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és 

hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok  
83. § A járási hivatalok szervezeti egységei a keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos 

feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és a keresőképtelenség és 

keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Rehabilitációs igazgatási feladatok  
84. § A járási hivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben, a törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott, az egészségi állapot, 

fogyatékosság szakkérdésének vizsgálatával összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok  
85. § A járási hivatalok szervezeti egységei a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében ellátják a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó 

feladatokat.  

 

Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok  
86. § A járási hivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikai Hálózattal kapcsolatos feladatok körében ellátják 

az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

Erdészeti hatósági és igazgatási feladatok  
87. § A járási hivatalok szervezeti egységei az erdészeti igazgatási feladatok körében ellátják a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok  
88. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a növényfajták állami elismeréséről, valamint a 

szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben, az annak végrehajtási rendeleteiben 

és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  

 

Növény- és talajvédelmi feladatok  
89. § A járási hivatalok szervezeti egységei a növény- és talajvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, feladat-és hatáskörükbe tartozó feladatokat.  
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Agrártámogatással kapcsolatos feladatok  
90. § A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala szervezeti egységei az 

agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, 

valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy 

átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati 

feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő 

feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott 

feladatokat.  

 

Járási védelmi igazgatási feladatok  
91. § A járási hivatal vezetője és a hivatal vezető-helyettes a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják  

a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben és az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  

c) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 

feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  

d) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben  

meghatározott feladatokat. 


