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16. sz. melléklet 

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az Ügyrend hatálya 

 

1. §  

Az Ügyrend hatálya a Győri Járási Hivatalra (a továbbiakban: Járási Hivatal), valamennyi 

kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, munkavállalójára terjed ki. 

 

Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

 

2. §  

(1) A Járási Hivatal megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

(2) A Járási Hivatal székhelye: 9023 Győr, Buda u. 5. 

(3) A Járási Hivatal nem működtet kirendeltséget. 

(4) A Járási Hivatal telephelyei: 

a) Kormányablak Osztály esetén 

1. 9021 Győr, Czuczor G. út 36.  

2. 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 

b) Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

1. 9021 Győr, Káptalandomb 28. 

2. 9400 Sopron, Kolostor u. 13. 

c) Földhivatali Osztály 

1. 9021 Győr, Városház tét 3. 

2. 9100 Tét, Győri út 12. 

d) Népegészségügyi Osztály 

9022 Győr, Batthyány tér 3. 

e) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10. 

f) Foglalkoztatási Osztály 

9023 Győr, Bartók Béla u.2. 

g)  Gyámügyi Osztály 

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 36. 

(5) A Járási Hivatal az alábbi településeken lát el ideiglenes ügysegédek útján ügysegédi 

szolgálatot: Abda, Bezi, Bőny Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Fehértó, Gönyű, 

Győrladamér, Győrság, Győrsövényház, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kajárpéc, 

Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Mosonszentmiklós, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, 

Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Sokorópátka, Tényő, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének. 

(6) A Járási Hivatal elérhetőségei 

a) postafiók címe: 9020 Győr Pf. 23/1. 

b) web: www.kormanyhivatal.hu 

c) e-mail: hivatal.gyor@jaras.gyorkozig.hu 
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Illetékesség 

 

3. §  

(1) A Járási Hivatal illetékessége a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási és (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet – figyelemmel annak 2. § (4) bekezdésére – 1. mellékletében foglalt településekre 

terjed ki. 

(2) A Járási Hivatal 

a) országos illetékességgel rendelkezik 

1. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 7. §-ban, és végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) kormányrendelet 9. §-ban 

felsorolt feladatok ellátására; 

2. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. 

(V.22.) kormányrendelet 7. §-ban felsorolt feladatok ellátására; 

3. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. §-ban 

felsorolt feladatok ellátására; 

4. az egyéni vállalkozóról szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés a.) 

pontjában felsorolt feladatok ellátására; 

5. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) kormányrendelet 1. § /2/bekezdésében 

felsorolt feladatok ellátására; 

6. az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 5. §-ban felsorolt 

feladatok ellátására; 

7. az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 

(IV. 21.) kormányrendelet 7. §-ban felsorolt feladatok ellátására; 

8. a 331/2006. (XII.23.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése alapján a gyermek ideiglenes 

hatályú elhelyezésére; 

9. a 331/2006. (XII.23.) Korm. rend. 22. § (2) bekezdése szerint 

9.1. nyilatkozat felvételére, ha a szülő azt a gyermeke örökbefogadásához az 

örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismerve teszi, 

9.2. rendezetlen családi jogállású gyermekre vonatkozóan apai elismerő nyilatkozat 

felvételére,  

9.3. a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya kérelmére a 

gyermek lakóhelyeként a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét 

megállapítani; 

10. 323/2010. (XII.27.) Kormány rendelet 11/A. § értelmében a nemdohányzók védelméről és 

a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási hivatal országos 

illetékességgel jár el. 

11. a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott feladatok 

tekintetében. 

b) Győr-Moson-Sopron megye területére kiterjedő illetékességgel rendelkezik 

1. a kormányablak és okmányirodai feladatok ellátása során a közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet 1/A. § alapján a „P” és „Z” betűjelű ideiglenes 

rendszámtábla kiadására,a közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű 

rendszámtáblájának kiadására és üzemeltetési jellegének, üzembentartói és 

tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatok ellátására; 

2. örökbefogadási ügyekben; 

3. építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartott műemléki értékkel, a 

műemlék építménnyel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági hatáskör tekintetében; 

4. építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerint a nyilvántartott műemléki 
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érték és a műemlék építmény tekintetében, a műemléki környezetben vagy műemléki 

jelentőségű területen építésfelügyeleti hatósági hatáskör tekintetében; 

5. örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 

11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint a régészeti örökség és a műemléki érték 

védelmével (a továbbiakban együtt: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok 

ellátása örökségvédelmi feladatköre tekintetében; 

c) illetékessége a győri, pannonhalmi és téti járás területére terjed ki 

1. a 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. melléklet 7.2. pontja értelmében az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi feladatkör tekintetében; 

2. a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)-f) pontjai alapján kiemelt 

építésügyi hatáskör tekintetében; 

3. a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az elsőfokú 

építésfelügyeleti hatáskör tekintetében; 

4. a Foglalkoztatási Osztály feladat és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a 67/2015 

(III. 30.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel az 1. melléklet alapján; 

5. a földügyi igazgatási feladatok tekintetében a földhivatalokról, valamint a Földmérési és 

Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali 

eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklet 

8.2. és 8.3. alpontjai alapján; 

6. népegészségügyi feladatok tekintetében a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (3) 

bekezdésére figyelemmel a 3. melléklet alapján. 

d) speciális illetékességgel rendelkezik az alábbi ügyekben 

1. a 331/2006. (XII.23.) Korm. rend. 23. § (5) bekezdése szerint a fiatal felnőttek 

utógondozói ellátása ügyében, ha az önjogúvá válással összefüggésben is ő döntött. 

 

A Járási Hivatal szervezeti egységei 

 

4. §  

A Járási Hivatal az alábbi osztályszerkezettel rendelkezik: 

a) Kormányablak Osztály 

b) Hatósági Osztály 1 

c) Hatósági Osztály 2 

d) Gyámügyi Osztály 

e) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

f) Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

g) Foglalkoztatási Osztály 

h) Földhivatali Osztály 

i) Népegészségügyi Osztály 

 

II. FEJEZET  

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 

MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 

A Járási Hivatal feladata 

 

5. §  

(1) A Járási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, 

közjogi szervezet-szabályozó eszközök, a Kormányhivatal SZMSZ-e, egyéb belső szabályzatok, 

jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai határozzák meg. 

(2) A Hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 

feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 

hivatalvezetőt jelöli ki. 

(3) A Hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja. 
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Kormányablak Osztály feladatai 

 

6. §  

Kormányablak Osztály feladatai körében ellátja 

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, valamint annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat; 

b) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatokat; 

c) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1988. évi I. törvényben és a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben és azok felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott közlekedési igazgatási feladatokat; 

d) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatokat; 

e) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcím-

nyilvántartási feladatokat; 

f) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 

(IV.21.) Kormányrendelet 7. §-ában meghatározott feladatok 

g) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 5. § és 5/A §-ban 

meghatározott feladatokat; 

h) okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII.30.) Bm 

rendeletben meghatározott feladatokat; 

i) az 515/2013.(XII.30.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott 

feladatokat. 

j) a közúti közlekedési pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott feladatok; 

 

Kormányablak Osztály részletes feladatai 

 

7. §  

(1) A Kormányablak Osztály egyéni vállalkozókkal és egyéni céggel kapcsolatos feladatok körében: 

a) országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és 

megszüntetésének bejelentésével kapcsolatos feladatokat; 

b) ügyfélkaput létesít a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval nem 

rendelkező bejelentő számára; 

c) tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, 

az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági 

engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről; 

d) ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat; 

e) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel - ellenőrzési terv alapján - hatósági 

ellenőrzést folytat; 

f) ellátja az egyéni vállalkozói igazolványok érvénytelenítésével összefüggő feladatokat; 

g) az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésével kapcsolatos feladatok; 

h) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 

eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 

vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a 

tevékenységi körök egyikét sem folytathatja jogszerűen; 

i) jogosult az adóazonosító jel kezelésére az egyéni vállalkozóról szóló törvényben 

meghatározott feladatai ellátásához; 

j) haladéktalanul gondoskodik az igazolvány érvénytelensége tényének a nyilvántartáson 

történő átvezetéséről, és az okmány bevonásáról; 
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k) a vállalkozó bejelentésére az igazolványt kérelemre vagy hivatalból kicseréli, ha az 

anyaghibás; az át nem vett igazolványokat az igazolvány kiállításától számított egy év 

elteltével megsemmisíti; 

l) haladéktalanul gondoskodik az igazolvány érvénytelensége tényének a nyilvántartáson 

történő átvezetéséről; 

m) bevonja a régi vagy utóbb megtalált leadott vagy postán elküldött vállalkozói igazolványt; 

n) határozattal visszavonja az igazolványt, ha a vállalkozó egyéni vállalkozói jogosultsága 

megszűnt.  

(2) A Kormányablak Osztály az Illetéktörvény és kapcsolódó jogszabályok szerinti pénzügyi 

feladatok körében: 

a) a járási hivatalnál a nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás 

illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg 

bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni az adópolitikáért felelős 

miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket 

készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak naponta fizeti meg az 

említett számla javára; 

b) nyilvántartást vezet az ügyfelek által a házipénztárba befizetett - gépjárműre és pótkocsira 

vonatkozó Vagyonszerzési illetékekről; azokat készpénz-átutalási megbízással naponta fizeti 

meg az illetékes állami adóhatóság illetékbeszedési számlája javára; a bankkártyával 

megfizetett, valamint a házipénztárba befizetett illetékről hetente kimutatást készít, és azt a 

tárgyhetet követő hét 5. napjáig az illetékes állami adóhatósághoz eljuttatja; 

c) az osztály a mellékletben meghatározott adatállományt naponta megküldi a KEKKH-nak; 

d) az osztály hiányos befizetés esetén, valamint ha a Központi Hivatal értesítése szerint a 

megfizetés nem, vagy csak részben történt meg, haladéktalanul felhívja az ügyfelet, hogy 8 

napon belül fizesse meg az eljárási illetéket.  

e) az osztály naponta egyezteti a bevételi pénztárbizonylat alapján bevételezett illeték összeget 

az illetékköteles ügyirat után fizetendő eljárási illeték összegével; 

 

(3) A Kormányablak Osztály közlekedési igazgatás körében: 

1) gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 

bíróság értesítése alapján; 

2) a járművezetéstől eltiltás esetén a járművezetéshez szükséges jártasságot a járási hivatalnál 

kell igazolni; 

3) közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok ellátásában való 

közreműködés; 

4) ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása/ érvényesítése/ cseréje/ pótlása iránti 

kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 

kiadásáról; 

5) jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítása, cseréje, pótlására irányuló kérelem 

alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról; 

6) a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítása, cseréje, pótlása; 

7) ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 

feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat; 

8) visszavonja az engedélyt és parkolási igazolványt; 

9) kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást; 

10) ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 

kapcsolatos feladatok; 

11) értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 

vonatkozó, továbbá a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során, 

továbbá a járműhonosítási eljárásban megállapított adatairól; 

12) a járművezetésre jogosító okmányok parkolási igazolvány visszavonásával, jármű forgalomból 

való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben meghatározott 
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adatokat, a jármű azonosító adatait, a járműtulajdonos (üzemben tartó) adatait, továbbá a 

járművezető közlekedésbiztonsági alkalmatlanságára vonatkozó adatait; ezeket az adatokat a 

jogerős hatósági határozat nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított egy évig kezelheti; 

13) a közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt; 

14) ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 

gépjárművet kivonja a forgalomból; 

15) a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv értesítése alapján visszavonja a 

járművezető vezetői engedélyét, ha nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 

18-at; a visszavonó határozat jogerőre emelkedésekor nyilvántartott pontokat törli; 

16) az ügyfél által bemutatott önkéntes utánképzés elvégzését tanúsító igazolás adatait 

haladéktalanul továbbítja a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv részére; 

17) elvégzi a határozattal visszavont vezetői engedély átvételét, illetve visszaadását; 

haladéktalanul intézkedik a vezetői engedély visszaadására, ha annak jogszabályban 

meghatározott feltételei fennállnak; 

18) első fokú hatóságként jár el a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa 

kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására 

irányuló eljárásban; 

19) a közlekedőképesség minősítése érdekében megkeresi a rehabilitációs szakértői szervet, ha 

az igazolvány kiadására irányuló kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre; 

20) gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének 

nyilvántartáson történő átvezetéséről, egyidejűleg új igazolványt állít ki a jogosult részére; 

21) az át nem vett igazolványt a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti, és e tényt a 

nyilvántartásban feltünteti; 

22) a talált igazolványt visszaadja a jogosultnak, ha az nem tekinthető érvénytelennek, vagy 

hatálytalannak; ha a jogosult a talált igazolványt nem veszi át, a találástól számított egy év 

eltelte után megsemmisíti és gondoskodik e tény nyilvántartásban való feltüntetéséről; 

23) eljár a rendőrség és a közterület-felügyelő által helyszíni ellenőrzés során bevont 

igazolványok ügyében; 

24) a megye területére kiterjedő illetékességgel a „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes, valamint a 

közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a sárga rendszámtábla kiadásával, az ilyen 

járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának 

változásával kapcsolatos feladatok ellátása; 

25) nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedélyt állít ki az ügyfél kérelmére, amennyiben 

az egészségi alkalmassági idő lejártát követően az ügyfél a vezetési jogosultságát kívánja 

gyakorolni; 

26) kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki; 

27) kérelemre vezetői engedélyt ad ki, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország 

területén van, a magyarországi tartózkodást igazoló adatokat az SZL-ből szerzi be; 

28) elutasítja a járművezetésre jogosító okmány kiállítását annak, aki járművezetésre 

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan; 

29) ellátja más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cserével történő 

érvényesítését, ha az EGT-állam állampolgárának szokásos tartózkodási helye Magyarország 

területén található; megtagadja a vezetői engedély kiállítását azon EGT állampolgár 

kérelmezőnek, akinek vezetői engedélyét egy másik tagállamban korlátozták, 

érvénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési jogosultságát felfüggesztették; 

30) más EGT-állam által kiállított vezetői engedélyt a magyar vezetői engedély kiadásakor 

bevonja és megküldi a Hivatalnak; 

31) a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkező hazatérő magyar állampolgár 

kérelmére magyar vezetői engedélyt állít ki; a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt 

bevonja; 

32) kérelemre eljár a járművezetésre jogosító okmányok (vezetői engedély, nemzetközi vezetői 

engedély,) kiadására, érvényesítésére, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban; 
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33) haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése 

tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről; 

34) amennyiben vezetői engedély megtalálásáról értesül, gondoskodik a találás tényének a 

nyilvántartáson történő átvezetéséről; a vezetői engedély elvesztésének, eltulajdonításának, 

megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 

okmánytári alapiratként továbbít a Hivatalnak; 

35) a vezetői engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági minősítés engedély nyilvántartásban 

szereplő adatáról első alkalommal térítésmentesen, hitelesített kivonatot állít ki; 

36) a postai úton át nem vett okmányt a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, majd 

megsemmisítésre megküldi a Hivatalnak; 

37) elrendeli a vezetési jogosultság szünetelését; 

38) dönt az eltiltással érintett kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára vonatkozó vezetési 

jogosultság szünetelésének elrendeléséről, annak nyilvántartásba vételéről, a vezetői 

engedély visszavonásáról, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély 

bevonásáról; kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására; 

39) a vezetői engedély visszavonásával egyidejűleg intézkedik az engedély-nyilvántartásban 

szereplő valótlan adatok javítására, törlésére vagy az okmány érvénytelenítését követő 

selejtezésére, ha a vezetői engedély vagy az abban szereplő bejegyzés hamis, hamisított 

vagy valótlan tényt, jogosultságot tartalmaz; 

40) ha a járművezetéstől eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki, a 

járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli és az eltiltással nem érintett kategóriára, 

járműfajtára érvényesített okmányt ad ki; 

41) eljár a jármű forgalomba helyezése iránti eljárásban.; a külföldi hatóság által kiállított forgalmi 

engedélyeket és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja és a keletkezett 

alapirattal megküldi a Hivatalnak; az eljárás során az ügyfél kérelmének megfelelő 

adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő; 

42) a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezése előtt 

származás-ellenőrzést kezdeményez a Hivatalnál; egyidejűleg kérelemre engedélyezi a jármű 

ideiglenes forgalomban tartását; 

43) a mezőgazdasági erőgépeket ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási 

engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval látja el; 

44) a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésére 

irányuló eljárás során a Schengeni Információs Rendszer adatai alapján ellenőrzi, hogy a 

járműhöz, a jármű hatósági engedélyéhez és hatósági jelzéséhez kapcsolódik-e figyelmeztető 

jelzés; 

45) a jármű forgalomba helyezését, valamint a forgalomban való további részvételét – a 

törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását – megtagadja, ha a jármű tulajdonjogát és 

származását hitelt érdemlően nem igazolják; bűncselekményre utaló körülmények esetében a 

törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását megtagadó határozatot közli a kérelmező lakcíme 

szerint illetékes rendőrkapitánysággal; 

46) ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, érvényességi idejét 

a forgalomba helyezési, ismételt forgalomba helyezési eljárásban, a jármű alvázszámának 

megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően, a jármű tulajdonjogában 

bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor; 

47) igazgatási szolgáltatási díj ellenében kiadja az ügyfélnek a rendszámtáblát, regisztrációs 

matricát; 

48) igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében engedélyezi a sorozatban előállított 

rendszámtábla egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történő átminősítését; 

49) igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében engedélyezi a rendszámtábla egyéni 

kiválasztására vagy egyedi legyártására vagy az ilyen rendszámtábla jogosítottjának 

személyében történő változás bejegyzésére irányuló kérelmet a rendszámnyilvántartásban 

történő ellenőrzést követően; 
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50) kérelemre P, Z, E, M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatát engedélyezi és ideiglenes 

rendszámtáblát ad ki; 

51) engedélyezi a megrongálódott, elhasználódott, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült 

rendszámtábla utángyártását az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetését 

követően; az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíti; a forgalmi engedélyen szereplő 

regisztrációs matrica vonalkódja alapján engedélyezi az utángyártást; 

52) a rendszámtábla elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, megtalálásának 

bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként továbbítja a Hivatalnak; 

gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről; 

53) jármű belföldi értékesítését követően a nyilvántartásba vételi eljárás során leellenőrzi, hogy a 

járműkísérő lapot az arra jogosult vállalkozás állította-e ki; 

54) a jármű első forgalomba helyezése során annak, aki a jármű tulajdonjogát igazolja, illetve a 

tulajdonjog-változás nyilvántartásba vételét követően törzskönyvet állít ki; 

55) a törzskönyv elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén annak sorszámát megküldi 

a Hivatalnak a Hivatalos Értesítőben és a kormányzati honlapon történő közzététel 

érdekében; 

56) az át nem vett törzskönyvet az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, majd megküldi 

a Hivatalnak megsemmisítés céljából; 

57) a törzskönyv kiadására irányuló eljárás során elvégzett adatfelvétel alapján hivatalos 

bejegyzést tesz a törzskönyvbe az elidegenítési tilalomra, haszonélvezeti jogra, közös 

tulajdonra és az előzetes eredetiségvizsgálat hiányára vonatkozóan; 

58) hivatalból kivonja a járművet a forgalomból, amennyiben a jármű elidegenítése esetén az új 

tulajdonos a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget; 

59) kiadja az állandó és az ideiglenes forgalmi engedélyt, valamint a lassú jármű, annak 

pótkocsija és a négykerekű segédmotoros kerékpár igazolólapját; 

60) a bejelentést követően haladéktalanul gondoskodik a forgalmi engedély elvesztése, 

eltulajdonítása, megsemmisülése, illetve a találás tényének a nyilvántartáson történő 

átvezetéséről; az ezekről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként továbbítja a 

Hivatalnak; 

61) az üzemben tartó kérelmére bejegyzi a járműnyilvántartásba a megkülönböztető, vagy a 

figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és leszerelésének tényét, az engedélyezés 

tényét, az érvényességi idő lejártának időpontját, az engedélyező hatóság, vagy a 

visszavonást elrendelő hatóság megnevezését és határozat számát; 

62) B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki az önjáró munkagépre, illetve arra a 

járműre amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett 

rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához, P és M betűjelű 

rendszámtáblához; 

63) A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki a forgalomba helyezett, a forgalomból 

kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében; 

64) tehergépkocsinak személyszállító járművé történő engedélyezett átalakítása esetén bejegyzi 

a nyilvántartásba és a forgalmi engedélybe a jármű kategóriájának megváltoztatását; 

65) az ellenőrző hatóság által a helyszínen elvett forgalmi engedélyt, ideiglenes forgalomban 

tartási engedélyt, hatósági jelzést bevonja, illetve visszavonja; 

66) az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél 

kérelmére intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonására; 

67) hivatalból rendeli el a jármű forgalomból történő kivonását, illetve ismételt forgalomba 

helyezését; 

68) értesíti a szabályszegés tényéről a szabálysértési hatóságot, a mulasztási bírság kiszabása 

érdekében az adóhatóságot, amennyiben az új járműtulajdonos a bejelentési kötelezettségét 

15 napon túl, késedelmesen teljesíti; 

69) az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a 

jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására; 

70) az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a járművet a fogalomból; 
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71) ha a forgalmi engedély, törzskönyv, vagy az abba tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy 

valótlan tényt, adatot, jogosultságot tartalmaz, az okmány visszavonásával egyidejűleg 

intézkedik a járműnyilvántartásban szereplő valótlan adatok javítására, az okmány 

selejtezésére, valamint a jármű valós műszaki adatainak megfelelő okmány kiadására; 

72) a közlekedési hatóság által igazolt vezetési jogosultságra, az egészségi alkalmasságra 

vonatkozó adatokat, valamint az engedélyek kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett 

adatokat, továbbá a vezetésre való jogosultság szünetelésének tényét, határidejét az 

engedély-nyilvántartásban rögzíti, és a keletkezett iratokat továbbítja az okmánytárnak; az 

eljárása során keletkezett, továbbá a közlekedési hatóság által az ügyfél útján megküldött 

adatokat, a forgalmi engedélyben, a törzskönyvben szereplő adatokat, továbbá a 

járműokmány kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat a járműnyilvántartásban 

rögzíti, és az annak alapját képező iratokat az okmánytárnak továbbítja; 

73) közlekedési igazgatási hatóságként közlekedési igazgatási ügyben a közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

jogszabályban meghatározott esetekben a közúti járművezető soron kívüli egészségi 

alkalmassági vizsgálatát kezdeményezheti az alkalmasságot első fokon vizsgáló szervnél; 

74) közlekedési igazgatási hatóságként az első fokú soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat 

megállapításainak felülvéleményezését kérheti.  

(4) A Kormányablak Osztály az útlevél igazgatás körében: 

a) elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 

központi adatkezelő szervet; 

b) közreműködőként való részvétel az útlevél hatóságok feladatainak ellátásában; a 

magánútlevél kiadásával összefüggő feladatai körében átveszi a kérelmet, ellenőrzi a 

kérelmező személyi adatait, elektronikus kérelmet állít elő, a kérelmet megküldi a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának, gondoskodik az új 

okmány ügyfélnek történő átadásáról, gondoskodik az át nem vett úti okmányok 

megőrzéséről, gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről; 

c) az útlevél iránti kérelemről a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít 

elő, amely tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, arcképmását és biometrikus adatát, 

továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására 

vonatkozó bejegyzést; a kérelem és a leadott régi úti okmány átvételéről elismervényt állít ki; 

a kérelmet és a csatolt mellékleteket megküldi a KEKKH-nak; 

d) a magánútlevélre vonatkozó kérelmek mellett fogadja a szolgálati és hajós szolgálati útlevél 

iránti kérelmeket, valamint ezek soron kívüli kiállítására, illetve sürgősségi kiállítására 

vonatkozó kérelmeket; 

e) az át nem vett útlevelet – az átvételre való felhívást követően – az útlevél kiállításától 

számított egy év elteltével visszaküldi a KEKKH-nak; 

(5) A Kormányablak Osztály a lakcímnyilvántartás körében: 

1) ellátja a személyi adat- és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében: adatváltozások átvezetése, személyi 

azonosító kiadása, lakcímbejelentés, személyazonosító igazolvány kiadása; 

2) a járási hivatal vagy a központi szerv az értesítési címet bejegyzi a nyilvántartásba, ha az 

postafiók, postai szolgáltató hely vagy a címnyilvántartásban szereplő címhely; egyéb 

esetekben az értesítési cím bejegyzésére a cím fekvése szerinti járási hivatal az illetékes; 

3) a helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy 

területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a 

címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt állít 

ki a polgár részére; 

4) nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 

lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról; 

5) fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 

szándékával elhagyják, három hónapon túl külföldön tartózkodnak, illetve fogadja a külföldön 

élő magyar állampolgár magyarországi tartózkodási helyének bejelentését; 
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6) eljár Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar vagy a 

nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, vagy hontalan személy lakcím ügyében; 

a magyar állampolgár - külföldi letelepedési szándékának bejelentésével egyidejűleg a járási 

hivatalnak nyilatkozik külföldi lakcíméről; 

7) érvénytelennek minősül a bejelentett lakcímadat, ha a járási hivatal megállapította, hogy a 

polgár bejelentett lakcímadata nem valós; érvénytelen a bejelentett értesítési cím, ha a járási 

hivatal vagy a központi szerv megállapította, hogy a polgár bejelentett értesítési címe nem 

valós; 

8) adatot szolgáltat a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásból; 

9) fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben a 

magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 

egyeznek a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adataival; 

10) minden hónap 15. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően 

adatokat szolgáltat az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásáról a kérelmező 

lakóhelye (székhelye) szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz; 

11) eljár a letelepedett harmadik országbeli állampolgár lakóhelyének bejelentése és 

személyazonosító igazolvány kiállítása ügyében; 

12) első fokon jár el a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyekben; 

13) kérelemre személyazonosító igazolványt ad ki a letelepedett részére a jogállás megszerzését, 

a menekült és az oltalmazott részére az elismerést követően; 

14) átveszi a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmet, kivéve az egészségügyi 

okból és életkoruknál fogva akadályozottakat; 

15) fogadja az újszülött magyar állampolgár állandó személyazonosító igazolvánnyal történő 

ellátása céljából az anyakönyvvezetőnél előterjesztett és általa továbbított 

kérelemnyomtatványt; 

16) az ügyfél kérelmére átteszi a személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló kérelmet az 

előterjesztés helyéről a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási 

hivatalhoz; 

17) az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmet az igazolvány kiadásával 

teljesíti; 

18) átadja az állandó személyazonosító igazolványt, át nem vett igazolványt megsemmisíti és e 

tényt nyilvántartásban rögzíti; 

19) állandó személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadása, visszavonása, az ideiglenes 

személyazonosító igazolvány kiadása.  

20) a külképviseleten állampolgársági esküt tevő honosított személyazonosító igazolványának 

átadása, a korábbi okmány bevonása, megsemmisítése, az okmány állapotát érintő adatok 

nyilvántartásba vétele; 

21) az okmány eltulajdonításáról, megsemmisüléséről vagy elvesztéséről szóló bejelentés 

átvétele és nyilvántartáson történő átvezetése; 

22) a megtalált okmány bejelentésének átvétele a találás tényének nyilvántartáson történő 

átvezetése, az elvesztett, eltulajdonított, megsemmisült, megtalált okmánnyal kapcsolatos 

bejelentésről felvett jegyzőkönyv továbbítása a központi szervnek; 

23) a talált személyazonosító igazolvány átvétele és a jogosultnak történő visszaadása postai 

úton vagy felhívásra személyesen; amennyiben a polgár nem veszi át, egy év eltelte után 

megsemmisíti és e tényt a nyilvántartásban feltünteti; 

24) a személyazonosító igazolvány leadásával összefüggő feladatok ellátása, ha a jogosult új 

állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be; 

25) az elhalt leadott személyazonosító igazolványának kezelése; 

26) a polgár nyilvántartásban szereplő adatairól való tájékoztatás iránt előterjesztett kérelmét 

átveszi és megküldi a központi szervnek; 

27) technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan 

hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetőleg 

a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelemről; 
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28) a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával és visszavonásával kapcsolatos 

iratok őrzése egy évig, majd selejtezése; 

29) a polgár adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozata illetőleg annak visszavonása 

átvétele és a nyilvántartáson való átvezetése; 

30) Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár 

külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló kérelemének 

átvétele és elbírálása; 

31) külföldön élő magyar állampolgár adatainak törlése, nyilvántartott adataiban bekövetkezett 

változások átvezetése, adatszolgáltatást korlátozó vagy megtiltó nyilatkozatának átvétele; a 

polgárnak a nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem benyújtásakor, vagy a magyar 

állampolgárságról való lemondás időpontjában a személyi azonosítójáról és a lakcíméről szóló 

hatósági igazolvány bevonása; 

32) nyilvántartást helyi szinten kezelő szerv megváltozásáról az új szervezeti rend szerint illetékes 

jegyző értesítésének továbbítása a központi szervhez; 

33) a nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi 

területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel 

rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának nyilvántartáson történő átvezetéséről; 

gondoskodik az adatváltozások és adatjavítások alapiratainak továbbításáról a központi 

szervhez; 

34) felveszi a nyilvántartásba a letelepedett jogállású, a menekült és az oltalmazott jogállású 

polgárt; 

35) első fokon jár el a hatósági igazolvánnyal összefüggő alábbi hatósági ügyekben.  

a. a nyilvántartásba vétellel vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban; 

b. személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban, valamint a hatósági igazolványba 

tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája 

esetén; 

c. átadja a hatósági igazolványt a polgárnak a nyilvántartásba vételre, illetve a 

lakcímbejelentésre irányuló eljárás során; az állandó személyazonosító igazolvány 

egyidejű kiadása esetén; a honosított polgár részére az állampolgársági eskü vagy 

fogadalom külképviselet vezetője előtt történő letétele esetén; 

36) átadja a hatósági igazolványt a polgárnak a nyilvántartásba vételre, illetve a 

lakcímbejelentésre irányuló eljárás során; az állandó személyazonosító igazolvány egyidejű 

kiadása esetén; a honosított polgár részére az állampolgársági eskü vagy fogadalom 

külképviselet vezetője előtt történő letétele esetén; 

37) a polgár kérelmére új hatósági igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott igazolvány elveszett, 

megsemmisült, megrongálódott, eltulajdonították; 

38) gondoskodik az érvénytelen hatósági igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és az 

érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzéséről. 

Gondoskodik az idegenrendészeti hatóság által elvett, menekültügyi hatóság által bevont 

hatósági igazolvány érvénytelenítéséről, az érvénytelenítés tényének nyilvántartásba történő 

bejegyzéséről; 

39) gondoskodik a költözéssel nem járó címváltozás miatt csere alatt álló hatósági igazolvány 

érvénytelenségének, illetve a hivatalból kiállított hatósági igazolvány érvényességének 

nyilvántartásba történő bejegyzéséről.  

40) hatósági igazolványt ad ki a személyi- és lakcímadatok nyilvántartásba vételéről a külföldről 

hazatérő magyar állampolgár, a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott valamint a 

letelepedett jogállású polgár részére; 

41) Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár 

lakcímigazolványának érvénytelenítése; 

42) a külföldön letelepedni szándékozó, a három hónapon túl külföldön tartózkodó nyilvántartott 

polgár által a külképviseleten kitöltött lakcímbejelentő lap, leadott hatósági igazolvány, 

valamint a polgár nyilvántartott adatainak további kezelésére vonatkozó nyilatkozatának 

feldolgozása; 
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43) gondoskodik a nyilvántartási ügyben saját hatáskörben, illetőleg az illetékes területi szerv és a 

bíróság értesítése alapján az e szervek által hozott határozatokban foglaltak nyilvántartáson 

történő átvezetéséről; 

44) a nyilvántartásból külön kérelem nélkül is felhasználhat adatot, feltéve, hogy az törvény vagy 

kormányrendelet által hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges és azt a törvény 

lehetővé teszi; az adatfelhasználást fel kell tüntetni az adatszolgáltatási nyilvántartásban; 

45) eljár a polgár lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeiben; 

46) a polgár lakcímbejelentését követően személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 

igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére; 

47) ellenőrzi a bejelentett lakcím valódiságát; dönt a bejelentkezés elutasításáról, amennyiben a 

bejelentett lakcím nem valós vagy a bejelentőlapot a szállásadó nem írta alá, vagy a 

bejelentés egyéb okból nem felel meg a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek; értesíti az idegenrendészeti hatóságot a bevándorolt, a letelepedett 

jogállású polgár, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt 

érintő fenti tárgyban hozott határozatáról; 

48) hivatalból állapítja meg a lakcím érvénytelenségét és az érvénytelen lakcímadatot a 

nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti, ha a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, 

hogy a bejelentett lakcím nem valós; értesíti az idegenrendészeti hatóságot a bevándorolt, a 

letelepedett jogállású polgár, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyt érintő fenti tárgyban hozott határozatáról; 

49) a bíróság vagy más hatóság jogerős döntése alapján hivatalból intézkedik a lakcím 

érvénytelenítésére. Ha a döntéssel érintett polgár új lakcímet nem jelent be adatait „lakcím 

nélküli”-ként kezeli; 

50) kérelemre állapítja meg a lakcím érvénytelenségét és az érvénytelen lakcímadatot a 

nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti, ha a polgár igazolja, hogy a lakásába bejelentett 

személy ténylegesen nem lakik ott; 

51) a lakcím érvénytelenítése, illetőleg „fiktív” jelzés szerepeltetése esetén az érintett polgár 

lakcímigazolványának érvénytelenségét a nyilvántartásba bejegyzi; 

52) eljár a mozgószállás (mozgó lakókocsi, hajón lévő szállás, kihelyezett idényszállás) 

bejelentésével kapcsolatban; lakó- vagy tartózkodási hely címeként a munkáltató székhelyét, 

ennek hiányában telephelyét jegyzi be a nyilvántartásba; 

53) eljár a hajléktalanszálláson tíz napot meghaladóan tartózkodó lakcím nélküli személy lakcím-

bejelentési ügyében; 

54) a lakcímigazolvány kérelemre történő cseréje (az új okmány kiállítása és kézbesítése) 

költözéssel nem járó lakcímváltozás miatt; 

55) a költözéssel nem járó lakcímváltozás hivatalból történő átvezetése a nyilvántartáson; 

56) a lakcímbejelentés adatainak nyilvántartáson való átvezetése, bejelentő lap, valamint leadott 

lakcímigazolvány megküldése a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak; a feldolgozott 

bejelentőlap megküldése a központi szervhez; 

57) a tartózkodási hely megszűntetésének vagy megújításának nyilvántartásba vétele; 

58) adatszolgáltatási tilalom eseti feloldására vonatkozó megkeresés küldése polgárnak; 

59) a kormányablakban hozzáférhető országos nyilvántartási rendszerekhez a hozzáférési 

jogosultság biztosítását, módosítását, illetve visszavonását írásban kéri meg a Hivataltól. 

(6) A Kormányablak Osztály az elektronikus ügyintézés körében: 

a) ügyfélkapu létesítésére feljogosított regisztrációs szervként eljárva, az ügyfél 

személyazonosságának ellenőrzését követően elvégzi a regisztráció. 

(7) A Kormányablak Osztály az oktatási igazolványokkal kapcsolatos feladatok körében: 

a) ellátja adatfeldolgozóként az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és 

aláírás felvételezésével, valamint azoknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartása szerinti hitelességének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

(8) A Kormányablak Osztály a Kormányablak működésével kapcsolatos feladatok körében: 
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a) az 515/2013.(XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében biztosított ügyekben közreműködő 

hatóságként eljárva haladéktalanul továbbítja az átvett kérelmet a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz; 

b) az 515/2013.(XII. 30.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott ügyekben az ügyfél 

kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az ügyfél jogairól, 

kötelezettségeiről; 

c) az 515/2013.(XII. 30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott kiegészítő 

szolgáltatásokat nyújtja. 

d)  az 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében meghatározott ügyekben az ügyfél 

kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által benyújtott kérelem ügyintézési állapotára 

vonatkozóan. 

 

A Hatósági Osztály 1 feladatai 

 

8. §  

A Hatósági Osztály 1 feladatai körében ellátja 

a) menekültügyi kérdésekkel kapcsolatos feladatok körében a 2007. évi LXXX. törvényben és a 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

b) hadigondozottakkal kapcsolatos feladatok körében az 1994. évi XLV. törvényben és a 113/1994. 

(VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

c) szociális igazgatás körében az 1993. évi II. törvényben, az 1997. évi LXXX. törvényben, az 1997. 

évi LXXXI. törvényben, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a 195/1997. (XI. 5.) Korm. 

rendeletben és a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

A Hatósági Osztály 1 részletes feladatai 

 

9. §  

(1) A Hatósági Osztály 1 a menekültügyi kérdésekkel kapcsolatos feladatok körében: 

a) nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult menekült, oltalmazott, illetve 

menedékes személy adatairól a támogatásra való jogosultság illetve a visszafizetési 

kötelezettség fennállásáig; 

b) fogadja a menekültügyi hatóság tájékoztatását az érintett személy menekültként, vagy 

oltalmazottként történő elismeréséről, a nyilvántartásba történő felvétel, személyazonosító 

igazolvánnyal illetve lakcímigazolvánnyal történő ellátás céljából; 

c) a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatása tárgyában fogadja a kérelmeket, a 

kérelem alapján javaslatot tesz a támogatás összegére, a visszafizetés időtartamára; 

d) a menekültügyi hatóság döntése alapján a támogatásra szerződést köt a menekülttel, illetve 

az oltalmazottal, intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 

bejegyeztetése, ezek törlése, valamint a lejárt követelés bírósági úton történő érvényesítése 

iránt; 

e) ha a menekült, illetve az oltalmazott a támogatás odaítéléséről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított hat hónapon belül a támogatás összegét nem veszi át, azt visszautalja a 

menekültügyi hatóságnak.  

(2) A Hatósági Osztály 1 a Hadigondozottakkal kapcsolatos feladatok körében: 

a) ellátja a hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági feladatokat; 

b) nyilvántartást vezet a hadigondozásba vett személyről; kikérheti a hadigondozotti 

érdekképviseleti szerv véleményét; 

c) megküldi az egyösszegű térítésre, a hadigondozási járadékra és az egyéb pénzellátásokra 

való jogosultságot jogerősen megállapító /módosító/ megszüntető határozatát a 

nyugdíjfolyósító szervnek; 
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d) a megyei kormányhivatal elé utalja vizsgálat és szakvélemény kiállítása céljából azt a 

kérelmezőt, aki hadirokkantként kéri nyilvántartásba vételét, illetve azt a hadirokkantat, aki 

magasabb járadékosztályba történő besorolását kéri; 

e) ha nemzeti gondozott személyt vesz hadigondozási nyilvántartásba, ez erről szóló határozat 

egy példányát megküldi az Igazságügyi Hivatalnak; 

f) dönt az egyösszegű térítés megállapításáról; hivatalból megkeresi a nyugdíjfolyósító szervet a 

pénzellátás 1944. december 22-ét követő megszüntetésének, szünetelésének bizonyítására; 

elrendelheti a visszafizetési kötelezettséget (a kifizetésről való tudomásszerzéstől számított 3 

hónapon, illetve az összeg felvételét követő 1 éven belül), ha az egyösszegű térítést 

jogosulatlanul fizették ki; 

g) dönt a járadékösszeg növeléséről, ha a kérelmező az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 

a) és i) pontja szerinti jövedelemmel, illetve rendszeres pénzellátással nem rendelkezik; 

h) temetési hozzájárulás megállapítása az elhunyt hadirokkant után a bemutatott eredeti 

temetési számla alapján; 

i) hadieredetű fogyatkozás megállapítása esetén az erről szóló határozat megküldése a 

Közalapítvány Hadirokkant Irodája részére a hadirokkant térítésmentes segédeszközzel való 

ellátása érdekében; 

j) hadigondozási igényjogosultság megállapítása, a hadigondozási igazolvány kiadása a 

hadigondozásba vétellel egy időben (a járási hivatal a Hadigondozottak Közalapítványától 

ingyenesen igényli); hadigondozási igényjogosultság megszüntetése. 

(3) A Hatósági Osztály 1 a szociális ügyekkel kapcsolatban ellátja az alábbi feladatokat: 

a) időskorúak járadékának megállapítása az 1993. évi III. tv. 25. § (3) bekezdés aa) pont, 32/B. § 

alapján; 

b) ápolási díj megállapítása az 1993. évi III. tv. 25. § (3) bekezdés ad) pont alapján; 

c) a közgyógyellátás megállapítása az 1993. évi III. tv. 50. § (4) bekezdés alapján; 

d) az egészségügyi szolgáltatási jogosultság megállapítása az 1993. évi III. tv. 54. § (1) 

bekezdés alapján; 

e) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentése az 1997. évi LXXX. tv. 44/A.§ (2) 

bekezdés alapján; 

f) aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása az 1993. évi III. tv. 25.§ (3) bekezdés 

ab), ac) pontja és 33.§ (1) bekezdése alapján; 

g) a családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem benyújtása a 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 

(4) A Hatósági Osztály 1 egyéb feladatai: 

a) a Járási Hivatal által fenntartott települési ügysegédi rendszer működtetése; 

b) közérdekű kérelmek, panaszok intézésével kapcsolatos feladatok. 

 

A Hatósági Osztály 2 feladatai 

 

10. §  

A Hatósági Osztály 2 feladatai körében ellátja: 

a) állatvédelmi hatósági feladatok ellátása a 1998. évi XXVIIII. törvény és a 334/2006. (XII.23.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján. 

b) ipari igazgatással kapcsolatos feladatok körében a 2007. évi LXXXVI. törvényben és kapcsolódó 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

c) környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok körében a 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendeletben meghatározott feladatokat; 

d) termőfölddel kapcsolatos feladatok körében a 1993. évi II. törvényben és az 1994. évi LIII. 

törvényben és kapcsolódó rendeletekben meghatározott feladatokat; 

e) ingatlanvállalkozás-felügyeleti feladatok körében a 217/2009. (X.2.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatokat; 

f) temetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos feladatok körében a 1999. évi XLIII. törvényben és 

kapcsolódó rendeletekben meghatározott feladatokat; 
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g) szabálysértésekkel kapcsolatos feladatok körében a 2012. évi II. törvényben és kapcsolódó 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

h) közlekedési igazgatási tevékenységek keretében a a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatokat; 

i) vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok körében a 2011. évi CCIX. törvényben, a 178/1998. 

(XI. 6.) Korm. rendeletben és egyéb kapcsolódó rendeletekben meghatározott feladatokat; 

j) nádasokkal kapcsolatos feladatok körében a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott 

feladatokat; 

k) állampolgársági igazgatás körében az 1993. évi LV. törvényben és kapcsolódó rendeletekben 

meghatározott feladatokat; 

l) oktatással (közoktatással) kapcsolatos feladatok körében a 2011. évi CXC. törvényben, a 

100/1997.(VI.13.) Korm. rendeletben és egyéb kapcsolódó rendeletekben meghatározott 

feladatokat; 

m) növényvédelmi feladatok körében a 19/1992. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott 

feladatokat. 

 

A Hatósági Osztály 2 részletes feladatai 

 

11. §  

(1) A Hatósági Osztály 2 az állatok védelmével kapcsolatos feladatok körében 

a) állatpanzió, állatmenhely, cirkuszi menazséria engedélyezése a 334/2006. (XII. 23.) Korm. 

rend. 2. § (5), 2/A. § (3), a 222/2007. Korm. rend. (VIII. 29.) 3. § (2) bekezdés ,6. § (3) 

bekezdés, 4. § (2), (8), (10) bekezdései alapján;  

b) állatpanzió, állatmenhely; menazséria esetén az állatvédelmi törvény megsértése esetén 

eljárás kezdeményezése a 334/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 1.§ (2), (4); a 245/1998. (XII. 31.) 

Korm. rend. 3. §; a 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet; 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § 

(2), 3. § (3)-(7) és (9), 6. § (3) bekezdés, 3/A. §, 4. § alapján.  

(2) A Hatósági Osztály 2 az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok körében: 

a) a felhasználási helyre való bejutás elrendelése villamos-energia fogyasztó részére a 2007. évi 

LXXXVI. törvény 33/A. § (2) bekezdése és a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú 

melléklet 12. 5. pontja és 17. 7. pontja alapján a szolgáltató kérelmére induló eljárásban 

szükség esetén hiánypótlás után a fogyasztó kötelezése a szolgáltató felhasználói helyre való 

bejutásának biztosítására és határozathozatal az eljárási illeték megfizetéséről; 

b) a felhasználási helyre való bejutás elrendelése földgáz fogyasztó részére a 2008. évi XL. tv. 

16. § (4) bekezdése és a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 12. 7. pontja 

alapján; 

c) felhasználási helyre való bejutás elrendelése távhő-szolgáltatási fogyasztó esetén a 2005. évi 

XVIII. tv. 51. § (8)-(9) bekezdései alapján: a távhőszolgáltató kérelmére induló eljárásban 

szükség esetén hiánypótlás után a fogyasztó kötelezése a távhőszolgáltató felhasználói 

helyre való bejutásának biztosítására és határozathozatal az eljárási illeték megfizetéséről; 

d) hőközpont elhelyezés, üzemeltetés, karbantartáshoz használati jog megállapítása a 2005. évi 

XVIII. tv. 28. § (2),(3) bekezdései alapján. 

(3) A Hatósági Osztály 2 a környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok körében: 

a) ellenőrzi a levegőtisztaság-védelmi követelményeket a 306/2010. (XII.23.) Korm. rend. 36. § 

(2) bekezdése alapján. 

(4) A Hatósági Osztály 2 a termőfölddel kapcsolatos feladatok körében: 

a) az 1993. évi II. törvény 3. § (1), 4/A. § (2), 4/B § (2) bekezdése alapján ellátja a földkiadással 

és földrendezéssel kapcsolatos feladatokat;  

b) 1994. évi LIII. törvény 197. § (1)-(2) bekezdése alapján a bírósági végrehajtó megkeresésére 

induló eljárásban 8 napon belül írásban javaslatot tesz a termőföld zárgondnoka személyére. 

(5) A Hatósági Osztály 2 az ingatlanvállalkozás-felügyeleti feladatok körében: 

a) a 217/2009. (X.2.) Korm. rend. 1. § alapján engedélyezi és ellenőrzi az üzletszerű ingatlan-

kezelői, társasház-kezelői tevékenységet. 
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(6) A Hatósági Osztály 2 a temetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos feladatok körében: 

a) az 1999. évi XLIII. törvény 7. § (1), (3)-(4) és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (1) b) 

alapján ellenőrzi a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását; 

b) az 1999. évi XLIII. törvény 30. § (1), (2), 34. § és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rend. 59. § (1) a) 

pontja alapján engedélyezi a temetkezési tevékenység folytatását. 

(7) A Hatósági Osztály 2 a szabálysértésekkel kapcsolatos feladatok körében: 

a) a 2012. évi II. tv. 38. § (1) bekezdése alapján ellátja az általános szabálysértési feladatokat; 

b) a 2012. évi II. tv. 38. § (1) bekezdése alapján ellátja az általános szabálysértési hatóság 

végrehajtási feladatait. 

(8) A Hatósági Osztály 2 a közlekedési igazgatási tevékenységek keretében: 

a) a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, fennmaradásának, megszűnésének 

engedélyezési eljárását folytatja le a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rend. 4. § (4) b) pont ba) 

alpontja alapján  

(9) A Hatósági Osztály 2 a vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok körében: 

a) a 2011. évi CCIX. törvény 55. § (4) és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 58. § (9) bekezdése 

alapján a vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül a fogyasztók közmű-rákötésre, 

bontásra, egyéb munkára való kötelezése; 

b) az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 76. § (6) bekezdése alapján ellátja a vízelvezetési és 

szennyvízelvezetési szolgalom alapításával kapcsolatos feladatokat; 

c) a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján alapadat-szolgáltatás a 

járáshoz tartozó települések esetén a VIZIR részére. 

(10) A Hatósági Osztály 2 a nádasokkal kapcsolatos feladatok körében: 

a) a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 9. § (5)-(6) bekezdése alapján nádaratás, nádas 

égetésének engedélyezése az ügyfél kérelmére szükség esetén helyszíni szemle megtartása 

után határozathozatallal nádaratás, nádas égetésének engedélyezése. 

(11) A Hatósági Osztály 2 az állampolgársági igazgatás körében: 

a) az 1993. évi LV. törvény 13. § (1) bekezdés a) pont és (4) bekezdés alapján a magyar 

állampolgársággal kapcsolatos feladatok végzése. 

(12) A Hatósági Osztály 2 az oktatással (közoktatással) kapcsolatos feladatok körében: 

a) a 2011. évi CXC. törvény 45. § (8),(10) bekezdései alapján nyilvántartja a tanköteleseket, 

valamint felügyeli a tankötelezettség teljesítését, továbbá adatközlést lát el; 

b) a 2011. évi CXC. törvény 47. § (6), 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 40. § - 41. §-ai alapján a 

szakértői vizsgálaton megjelenésre kötelezés, beíratásra való kötelezés elrendelése;  

c) a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 18. § (1)-(2); 40-41. §-ai alapján a szakértői vélemény 

felülvizsgálata. 

d) a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a tanköteles tanuló tanulmányai 

külföldön folytatásának bejelentési nyilvántartása; 

e) a 100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet 18/B. §- 18/D. §-ai alapján az írásbeli érettségi vizsgák 

feladatlapjainak elosztásában való közreműködés. 

(13) A Hatósági Osztály 2 a növényvédelmi feladatok körében: 

a) ellátja a 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § alapján a méregjelzésű vagy tűz- és 

robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, 

növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy 

vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentésnek a növény- és talajvédelmi szolgálat részére való 

továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

(14) A Hatósági Osztály 2 az egyéb feladatai körében: 

a) Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapba a szerződés éves befizetési 

kötelezettségének összege méltányossági alapú csökkentéséhez szociális rászorultság 

igazolása a 2003. évi LVIII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján; 

b) közérdekű kérelmek, panaszok intézésével kapcsolatos feladatok ellátása a 2013. évi CLXV. 

törvény alapján; 

c) szülőt illető tartás iránti perindítás a 2013. évi V. törvény 4: 208. § alapján; 
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d) fegyveres biztonsági őrséggel, természetvédelmi őrszolgálattal, mezőőrrel történő 

együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátása az 1997. évi CLIX. törvény 10/B. §, 15. § (6) 

bekezdés, 23. § (4) bekezdése alapján; 

e) közfoglalkoztatással kapcsolatos koordinációs és kommunikációs feladatok ellátása a 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. § (2)-(4) bekezdése alapján; 

f) üzemeltetéssel, működéssel, ügyiratkezeléssel, ügyviteli munkával kapcsolatos feladatok, 

illetve valamennyi funkcionális feladat ellátása a 2/2014. (V. 6.) nyilvántartási számú ügyrend 

11. § alapján. 

 

A Gyámügyi Osztály feladatai 

 

12. §  

A Gyámügyi Osztály ellátja 

a) gyermekek védelme körében az 1997. évi XXXI. törvényben és kapcsolódó rendeletekben 

meghatározott feladatokat; 

b) pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban az 1997. évi XXXI. törvényben és 

kapcsolódó rendeletekben meghatározott feladatokat; 

c) gyermek családi jogállásának rendezése körében az 1997. évi XXXI. törvényben és kapcsolódó 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

d) válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében az 1997. évi XXXI. 

törvényben és kapcsolódó rendeletekben meghatározott feladatokat; 

e) örökbefogadással kapcsolatban az 1997. évi XXXI. törvényben, a Ptk-ben és kapcsolódó 

rendeletekben meghatározott feladatokat; 

f) pertindítási jogkörében az 1997. évi XXXI. törvényben és kapcsolódó rendeletekben 

meghatározott feladatokat; 

g) szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban az 1997. évi XXXI. törvényben, a 

Ptk-ben és kapcsolódó rendeletekben meghatározott feladatokat; 

h) gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban az 1997. évi XXXI. törvényben, a Ptk-ben és kapcsolódó rendeletekben 

meghatározott feladatokat; 

i) vagyonkezelés körében az 1997. évi XXXI. törvényben, a Ptk-ben és kapcsolódó rendeletekben 

meghatározott feladatokat. 

 

A Gyámügyi Osztály részletes feladatai 

 

13. §  

(1) A Gyámügyi Osztály a gyermekek védelme körében 

a) a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezi, megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, 

feléledését, megszűnését, 

b) dönt az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és 

megváltoztatásáról, a gyermek nevelésbe vételéről, annak rendszeres felülvizsgálatáról, 

megszüntetéséről, az utógondozás, utógondozói ellátás elrendeléséről; 

c) a gyermek számára gyermekvédelmi gyámot, családba fogadó gyámot rendel; 

d) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 

e) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, 

kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését, 

felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését; 

f) megállapítja és rendszeresen felülvizsgálja a gondozási díjfizetési kötelezettséget, megkeresi 

az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 

g) feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése, a tartási kötelezettség elmulasztása vagy a 

gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 

(2) A Gyámügyi Osztály a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
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a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 

b) a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

(3) A Gyámügyi Osztály a gyermek családi jogállásának rendezése körében: 

a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 

c) hozzájárul az apaság megállapítása iránti per megindításához, a gyermeknek az anya 

pertársaként való részvételéhez, az apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, 

d) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 

e) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

(4) A Gyámügyi Osztály a válsághelyzetben lévő várandós anya és a születendő gyermeke 

érdekében 

a) az anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, és egyidejűleg intézkedik 

a gyermek iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról. 

(5) A Gyámügyi Osztály az örökbefogadással kapcsolatos feladatai körében: 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli a 

nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához, 

c) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, az örökbefogadás engedélyezéséről, az 

után követésről, 

d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, pert indíthat ez iránt, 

e) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. 

(6) A Gyámügyi Osztály perindítási jogkörében 

a) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a gyermek 

harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása, a gyermeket megillető tartási 

követelés érvényesítése, a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránt, 

b) a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a választójogból való kizárás, 

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

számadás helyességének megállapítása iránt, 

c) a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 

(7) A Gyámügyi Osztály szülői felügyeleti joggal és gyermektartásdíjjal kapcsolatos jogkörében 

a) dönt a gyermek és a szülő, illetve más személy kapcsolattartásáról; 

b) felügyelt kapcsolattartást rendel el; 

c) a kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező 

támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

d) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásáról; 

e) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

f) 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 kötelező vagy támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

g) hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 

h) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, a 16. életévét betöltött 

gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában a Központi Hatóság megkeresésére; 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 

keretében történő foglalkoztatását, és eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által 

meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés 

engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

(8) A Gyámügyi Osztály gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 

döntéshozatallal kapcsolatban: 

a) gyermek részére családba fogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, felügyeli és 

irányítja tevékenységét, 
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b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 

felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 

c) zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat 

részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

d) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik a 

bíróságnak történő megküldéséről, és támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a 

tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti, 

e) hozzájárulást ad a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely 

ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti 

kérelemhez. 

(9) A Gyámügyi Osztály vagyonkezelési jogkörében 

a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben történő 

elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, 

biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, továbbá a Ptk. szerinti intézkedések közül azt 

alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 

érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, 

meghatározott esetekben a végszámadást, 

c) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai 

 

14. §  

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai körében ellátja: 

a) a 2008. évi XLVI. törvényben és a hozzá kapcsolódó rendeletekben meghatározott 

engedélyezési feladatokat; 

b) a 2008. évi XLVI. törvényben és a hozzá kapcsolódó rendeletekben meghatározott ellenőrzési 

feladatokat; 

c) a 2008. évi XLVI. törvényben és a hozzá kapcsolódó rendeletekben meghatározott egyéb 

szakmai, járványügyi és ahhoz kapcsolódó feladatokat; 

d) a 2008. évi XLVI. törvényben és a hozzá kapcsolódó rendeletekben meghatározott élelmiszer-

higiéniai és ahhoz kapcsolódó feladatokat; 

e) a 2008. évi XLVI. törvényben és a hozzá kapcsolódó rendeletekben meghatározott 

szakhatósági és szakkérdés vizsgálati feladatokat. 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai 

 

15. §  

(1) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály engedélyezési feladatok körében 

engedélyezi: 

a) az etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőség-megőrzési idő lejárta után a takarmány 

forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását; 

b) az élőállat-szállító járműveket, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző 

helyeket; 

c) az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), 

valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről; 

d) az élelmiszert előállító üzemekből és a kiskereskedelemből származó, takarmányként 

felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását eseti 

engedély esetén; 

e) külön jogszabály szerint bizonyos élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát; 

(2) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ellenőrzési feladatok körében 

ellenőrzi: 
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a) törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét; 

b) az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 

állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 

c) állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 

takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 

során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

d) az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 

előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

e) a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 

f) az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint 

az állatgyógyászati készítmények felhasználását; 

g) az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt 

és a szállítóeszközt; 

h) az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét; 

i) rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-

minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 

tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 

során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 

betartását; 

j) az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 

élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 

vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált adalék- és 

csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületek, továbbá tisztító- és 

fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is; 

k) a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések 

általános higiéniai alkalmasságát; 

l) az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál; 

m) az élelmiszer ipari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit, illetve az önellenőrző 

vízvizsgálati program teljesítését; 

n) az emberi fogyasztásra szánt állatokat és állati eredetű melléktermékeket kísérő 

bizonyítványokat, okiratokat, valamint az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb 

dokumentumokat; 

o) a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 

járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 

összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való 

mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a 

takarmányjelölési előírások betartását; 

p) a takarmányok felhasználását és szállítását; 

q) a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget; 

r) a takarmányok exportját, tranzitját és importját; 

s) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

t) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását; 

u) az ökológiai jelölés használatának jogszerűségét a gazdasági szereplőnél az előállítás, 

termelés, feldolgozás és forgalomba hozatal során, valamint a mezőgazdasági termékek és 

élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti előállítását forgalmazását, 

jelölését. 

(3) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály egyéb szakmai, járványügyi és ahhoz 

kapcsolódó feladatai körében: 

a) megvizsgálja az állat szállításának megkezdése előtt a származási hely állatállományát, a 

szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolják az állat állat-egészségügyi 

forgalomképességét és kiállítják a szállításhoz szükséges okiratot; 

b) igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét; 
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c) kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, 

egyéb okiratot; 

d) részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és 

működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos 

ellenőrzési feladatokat; 

e) részt vesz az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalának, forgalmazásának és 

felhasználásának ellenőrzésében; 

f) ellátja egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat; 

g) elbírálja a saját kutas vízellátó rendszert üzemeltető élelmiszer ipari vállalkozások önellenőrző 

mintavételi terveit, felügyeli, és figyelemmel kíséri az önellenőrző vizsgálatok adatait, 

negyedévente összesíti és megküldi azokat a területi szervnek; 

h) próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez; 

i) nyilvántartásba veszi: 

1. az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszer-

mérgezéseket- és fertőzéseket, azok okait; 

2. a kistermelőt és regisztrációs számmal látja el; 

j) Elrendeli: az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, 

valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű 

melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak 

módját; 

k) dönt a kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó értékig; 

l) járványügyi intézkedésként elrendelhet: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági 

megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot (védőzóna), védőkörzet 

(megfigyelési zóna) létesítését, marhalevél kezelésének tilalmát, termékenyítési tilalmat, 

diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, elkülönített 

vagy zárt vágást, állatleölést (leöletés), fertőzés közvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, 

takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tételét, 

fertőtlenítést, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevételét, 

használatát, a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó 

szervezet - így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem - aktív 

közreműködésre kötelezését, az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó 

tevékenységének korlátozását, felfüggesztését; 

m) a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak 

megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket; 

n) megteszi a szükséges intézkedéseket az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra 

vonatkozó gyors vészjelző rendszerén keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, 

továbbá a Magyarországon észlelt veszély esetén; 

o) egyéb intézkedéseket foganatosít: 

1. tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 

korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez köthet; 

2. vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, 

felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti; 

3. vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy 

véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti a nyilvántartásából; 

4. az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 

vizsgázáshoz kötheti; 

5. termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, 

behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, 

korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja; 

6. elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, 

ártalmatlanítását; 
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7. elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja 

vagy feltételhez kötheti; 

8. élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök 

használatát megtilthatja; 

9. szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja; 

10. élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíthet; 

11. takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilváníthatnak, új takarmány eseti engedélyét 

felfüggesztheti; 

p) az élelmiszer-vállalkozásoknál végez és felügyeli a termékek előállításának, feldolgozásának, 

tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, az élelmiszerek 

fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések esetén a fertőzési 

forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja a kórokozóknak az élelmiszerbe jutását, 

életben maradását, szaporodását elősegítő higiénés, technológiai szabálytalanságokat, 

elősegíti az ártalmak leküzdését, és laboratóriumi vizsgálatokat végeztet; 

q) intézkedik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő 

állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű 

melléktermék ártalmatlanná tételéről; 

r) felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer adatainak 

rendelkezésre bocsátására; 

s) felhívhatja szükség esetén azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból szerez 

be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más tagállamból 

származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás megtörténtét; 

t) figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt; 

u) kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a 

takarmány-ellenőrzési bírságot, a géntechnológiai bírságot, a helyszíni bírságot, az eljárási 

bírságot. 

(4) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály az élelmiszer-higiéniai és ahhoz 

kapcsolódó feladatok körében: 

a) az élelmiszer-higiéniai szakterületen: 

1. megvizsgálja a levágott állatot; 

2. elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és - az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott kivételekkel - a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 

levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát; 

3. elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 

alkalmasságát; 

b) meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 

döntést; 

c) folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik feladataik ellátása során a települési 

önkormányzatokkal, egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint a 

civil szervezetekkel; 

d) élelmiszer-fertőzés- és mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 

együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel; 

e) az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, 

illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot 

jelenthet; 

f) élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet azokról 

a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi kockázattal vannak 

összefüggésben; 

g) hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 

(5) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a szakhatósági és szakkérdés 

vizsgálati feladatok körében: 
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a) szakhatósági jogkört gyakorol a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi 

természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartásának, 

szaporításának, országba való behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásában, az 

állatgyógyászati és állat-egészségügyi szabályoknak, az állat-egészségügyi járvány 

mentesség, valamint az állati melléktermék élelmiszerláncból történő kizárása 

követelményeinek való megfelelés kérdésében; 

b) szakkérdésként vizsgálja az állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, 

önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész, illetve ilyen helyiséget 

tartalmazó építmény építése, ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény bővítése, 

átalakítása esetén, elvi építési engedély, építési engedély, összevont építésügyi hatósági 

engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély kiadására irányuló eljárásban a 

nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, 

a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó 

követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó 

egészségügyi előírásoknak, az állat-egészségügyi szabályoknak és a mezőgazdasági 

haszonállatok tartása követelményeinek való megfelelést; 

c) szakkérdésként vizsgálja az állatotthon létesítése és működése engedélyezésére irányuló 

eljárásban az állattartás körülményeinek állatvédelmi és a járványügyi szempontból való 

megfelelőségét. 

 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatai 

 

16. §  

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatai körében ellátja 

a) a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően az elsőfokú kiemelt 

építésügyi hatósági feladat- és hatásköröket; 

b) az 1997. évi LXXVIII. törvény; és a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően az elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladat- és hatásköröket; 

c) a 2001. évi LXIV. törvény és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően a kulturális örökség elemei 

megőrzésének, fenntartható használatának elősegítése és támogatásával kapcsolatos feladat- és 

hatásköröket 

d) a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően az örökségvédelmi felügyeleti 

feladatokat; 

e) és egyéb eljárások lefolytatását. 

 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály részletes feladatai 

 

17. §  

(1) Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági feladatai körében 

a) A Kormány rendeletében kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági 

ügyek. 

b) Eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyek. 

c) Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön 

jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátásával kapcsolatos ügyek. 

d) A kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a 

kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 

építésügyi hatósági ügyek. 

e) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4. § (3a) 

bekezdésében meghatározott ügyek. 

f) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 42. § (5) bekezdés szerint az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyek. 
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g) A sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 

megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 

szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével. 

h) A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot 

külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket 

érintő építésügyi hatósági ügyekben a (2) és az (5) bekezdés szerinti feladatokat ellátó 

építésügyi hatóság jár el. 

i) Első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása keretében 

1. építési engedélyezési, 

2. összevont engedélyezési, 

3. fennmaradási engedélyezési, 

4. használatbavételi engedélyezési, 

5. bontási engedélyezési, 

6. engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 

7. jogutódlás tudomásulvételi, 

8. használatbavétel tudomásulvételi, 

9. az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 

10. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 

11. kötelezési, 

12. végrehajtási, 

13. szakhatósági, valamint 

14. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi 

15. eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi 

hatósági szolgáltatást nyújt. 

(2) Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatai körében: 

a) ellátja a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatokat;  

b) ellátja a sajátos építményfajták tekintetében külön jogszabály hiányában az építésfelügyeleti 

hatósági feladatokat;  

c) Ellátja a nyilvántartott műemléki érték és a műemlék építmény tekintetében, a műemléki 

környezetben vagy műemléki jelentőségű területen építésfelügyeleti hatósági feladatokat;  

d) fentiek keretében (1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (2) bekezdés) az építésfelügyeleti hatóság 

fenti törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja az 

építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a 

szabálytalan építkezéseket az alábbiak szerint: 

1. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokat folytat le; 

2. a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési 

tevékenység: 

2.1. végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, 

2.2. résztvevőinek jogosultságát, 

2.3. végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát, 

2.4. folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét; 

3. a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le; 

4. a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás igénybevételével 

építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le; 

5. az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében: 

5.1. építésfelügyeleti intézkedést tesz, 

5.2. építésfelügyeleti bírságot szab ki, 

5.3. megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot; 

6. szakhatósági eljárást folytat le; 

7. ellátja a sajátos építményfajták tekintetében külön jogszabály hiányában az 

építésfelügyeleti hatósági feladatokat.  
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(3) Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály kulturális örökség elemei megőrzésének, fenntartható 

használatának elősegítése és támogatásával kapcsolatos feladat- és hatáskörei körében: 

a) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és a régészeti örökség és a 

műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. 

rendeletben, valamint más jogszabályokban meghatározott, a régészeti örökség és a 

műemléki érték védelmével (a továbbiakban együtt: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági 

feladatok ellátása: 

1. a 2001. évi LXIV. törvényben és kormányrendeletben meghatározott építéshatósági, 

örökségvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok; 

2. az örökségvédelmi felügyeleti feladatok; 

3. a 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott tudományos feladatok elvégzésében történő 

közreműködés; 

4. egyéb, hatáskörébe utalt feladatok. 

b) ennek keretében: 

1. a nyilvántartott műemléki értéken, a műemléken végzett építési tevékenységek esetén az 

építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon építésügyi 

hatósági engedélyezési és kötelezési eljárást folytat le, ellenőrzést végez 

2. engedélyezi az építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött - 

jogszabályban meghatározott – tevékenységeket. 

3. szakhatósági eljárásokat folytat le, 

4. megelőző feltárás és a tervásatás engedélyezésével kapcsolatos feladatokat végez, 

5. régészeti leletek és emlékek elhelyezésével kapcsolatos eljárásokat folytat le, 

6. nagyberuházással kapcsolatos régészeti feltárás bejelentésével kapcsolatos feladatokat 

lát el, 

7. ideiglenes védetté nyilvánítások: régészettel, műemlékkel kapcsolatos feladatokat lát el, 

8. véleményt ad a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 

a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában. 

(4) Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály örökségvédelmi felügyelet körében 

a) figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemei állapotát, valamint megfelelő használatát; 

b) a fenntartható, integrált szemléletű védelmet elősegítő tevékenységet végez; 

c) elősegíti az örökségvédelem érdekeit érintő szakmai és társadalmi együttműködést; 

d) a természetvédelmi őrszolgálat közreműködésével gondoskodik a régészeti örökség 

védelmével kapcsolatos feladatokról. 

(5) Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály egyéb eljárások körében 

a) véleményezés örökségvédelmi hatáskörben Győr-Moson-Sopron Megye települései 

vonatkozásában a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 

a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásban: 

1. teljes eljárásban, előzetes és véleményezési szakasszal, 

2. egyszerűsített eljárásban, csak véleményezési szakasszal, illetve 

3. tárgyalásos módon; 

b) a műemléki érték nyilvántartásba vétele a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központnál (a továbbiakba: hivatal) kezdeményezhető; a hatóság 

örökségvédelmi szolgáltatás keretében a jogszabályban meghatározott módon, a műemléki érték 

nyilvántartásba vétele során - a Hivatal megkeresésére - 

1. vizsgálja és véleményezi a műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló 

kezdeményezéseket, 

2. szakértői jogosultság birtokában értékvizsgálatot folytathat le, értékvizsgálati 

dokumentációt készíthet, és 

3. szemrevételezésen alapuló értékleltárt vehet fel. 
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Foglalkoztatási Osztály feladatai 

 

18. §  

Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja 

a) az 1991. évi IV. törvényből és ahhoz kapcsolódó rendeletekből eredő, a foglalkoztatás 

elősegítésével és munkanélküliek ellátásával kapcsolatos feladatokat; 

b) a 2012. évi II. törvény és az 1993. évi III. törvényből és a kapcsolódó rendeletekből eredő 

feladatokat; 

c) a 2010. évi LXXV. törvény és a kapcsolódó rendeletek alapján az egyszerűsített foglalkoztatással 

kapcsolatos feladatokat; 

d) az 1996. évi LXXV. törvényből és kapcsolódó rendeletekből eredő hatósági ellenőrzési 

feladatokat. 

 

A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 

 

19. §  

A Foglalkoztatási Osztály az alábbi feladatokat látja el 

a) álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, 

költségtérítés megállapítása, megszüntetése, szüneteltetése; 

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

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

nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

c) munkerő-piaci szolgáltatások szervezése és lebonyolítása (munkaközvetítés, információ-nyújtás); 

d) csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését szolgáló kirendeltségi 

tevékenységek; 

e) Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, valamint Uniós forrásból nyújtható támogatások szervezése; 

f) kirendeltségi közfoglalkoztatási feladatok ellátása, ennek keretében: 

1. befogadja, elbírálja a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási kérelmeket, 

2. a kistérségi startmunkaprogramok pályázatait befogadja, hiánypótolja, előkészíti döntésre, 

közvetíti a munkaerőt; 

3. a beérkezett elszámolások alapján biztosítja a pénzügyi forrásokat; 

g) szervezi a szabálysértési eljárás során kiszabott, illetve a meg nem fizetett pénzbírság/helyszíni 

bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtását.  

h) Munkahely kijelölése, nyilvántartása, teljesített munkavégzések nyilvántartása, társhatóságok 

tájékoztatása. 

i) aktív korú ellátáshoz kapcsolódó együttműködés; 

j) egyszerűsített foglalkoztatás ügyintézése; 

k) harmadik országból érkező munkavállalók összevont engedély kiadásában közreműködés.  

l) a közfoglalkoztatás során megvalósult programok folyamatos, és utóellenőrzése, jegyzőkönyv 

készítése; 

m) az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának 

megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatok; 

n) az uniós projektek. (TÁMOP 1.1.2., TÁMOP 2.1.6, Ifjúsági Garancia Program, GINOP) szakmai 

megvalósítása, melynek keretében 

1. gondoskodik az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-

piaci, képzés, szolgáltatás, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról,  

2. illetve a programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére munkaerő-piaci 

támogatást nyújthat; 

o) Európai Foglalkoztatási Szolgálattal kapcsolatos feladatok; 

p) megegyezéses eredménycélok (MEV) Nemzetgazdasági Minisztérium Foglakoztatási 

Államtitkárság iránymutatása alapján 
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q) éves rövidtávú munkaerő-piaci felmérés kérdőívének kitöltése, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Foglakoztatási Államtitkárság iránymutatása alapján; 

r) negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérést elvégezni a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Foglakoztatási Államtitkárság iránymutatása alapján; 

s) munkaerő-piaci képzések szervezése; 

t) közfoglalkoztatási Teljesítménymonitoring végzése a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és 

Vízügyi Államtitkárság iránymutatása alapján; 

u) partnerközpontú minőségirányítási modell működtetése a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Foglakoztatási Államtitkárság iránymutatása alapján. 

 

A Földhivatali Osztály feladatai 

 

20. §  

A Földhivatali Osztály feladatai körében ellátja 

a) 1997. évi CXLI. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján az ingatlan-

nyilvántartással kapcsolatos feladatokat; 

b) 2013. évi CXXII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a földforgalmi 

feladatokat; 

c) 2012. évi XLVI. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a földmérési és 

térképészeti feladatokat; 

d) 2007. évi CXXIX. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a termőföldek 

védelmével kapcsolatos feladatokat; 

e) Külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat. 

 

A Földhivatali Osztály részletes feladatai 

 

21. §  

(1) A Földhivatali Osztály ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos feladatok körében: 

a) lefolytatja az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, 

módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az 

ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett változások átvezetésére 

irányuló hatósági eljárásokat; 

b) az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról adatot szolgáltat; 

c) lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást; 

d) a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 

felhasználásáért, tárolásáért valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatásért. 

(2) A Földhivatali Osztály a földforgalommal kapcsolatos feladatok körében: 

a) lefolytatja a földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és mezőgazdasági 

üzemközpontok nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárásokat (nyilvántartásba vétel, 

törlés, adatok módosítása); 

b) adatot szolgáltat a földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és mezőgazdasági 

üzemközpontok nyilvántartásából; 

c) ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 

meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, jogsértés esetén 

jogkövetkezményt alkalmaz; 

d) ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 

meghatározott biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek teljesítését; 

e) lefolytatja a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági 

jóváhagyására irányuló eljárásokat; 

f) lefolytatja a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági eljárásokat 

(bejegyzés, módosítás, törlés, az ingatlan és a jogosult adataiban bekövetkezett változások 

vezetése); 
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g) ellenőrzi a földhasználati nyilvántartásba való bejelentési kötelezettség teljesítését, mulasztás 

esetén jogkövetkezményt alkalmaz; 

h) a földhasználati nyilvántartásból adatot szolgáltat. 

(3) A Földhivatali Osztály a földmérési és térképészeti feladatai körében: 

a) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelését, a változások folyamatos 

vezetését és az abból történő adatszolgáltatást; 

b) eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyekben; 

c) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok 

és vázlatok vizsgálatát és záradékolását; 

d) kijavítja a felmérési, térképezési vagy területszámítási hibákat, 

e) elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat, 

f) közreműködik a megyei földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában, 

g) elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat; 

h) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat; 

i) elvégzi az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának 

időszakos helyszíni ellenőrzését, 

j) megindítja a bírságolási eljárást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát 

érintő változások bejelentését elmulasztóval, valamint az állami alapadat-adatbázisok 

jogosulatlan felhasználójával szemben; 

(4) A Földhivatali Osztály a termőföld védelmével kapcsolatos feladatai körében: 

a) elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 

sorolásokat; 

b) ellenőrzi a földhasznosítási előírások érvényesülését, 

c) lefolytatja a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására irányuló hatósági és 

szakhatósági eljárásokat, nyilatkozatot ad a földvédelmi szakkérdések vonatkozásában; 

d) engedélyezi a termőföld időleges és végleges más célú hasznosítását; 

e) jóváhagyja a más célra hasznosított termőföld újrahasznosítására irányuló bejelentést. 

(5) A Földhivatali Osztály egyéb feladatai körében: 

a) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok alapján ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint az új 

munkarészek közszemlére tételével kapcsolatos feladatokat. 

b) A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok alapján ellátja a részaránykiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

c) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

szóló 221/2008. (VIII.30) Kormányrendelet alapján közreműködik a parlagfű elleni közérdekű 

védekezésben. 

d) A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 

területéről, továbbá az egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. 

(XII.31.) Kormányrendelet alapján eljár az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvény szerinti telekalakítási eljárásokban és egyesített telekalakítási eljárásokban. 

e) Feladatkörében ügyfélszolgálatot működtet. 

f) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok alapján kezeli az okirattárat.  

g) A feladatkörébe tartozó kérdésekben felvilágosítást nyújt az ügyfeleknek és a 

társhatóságoknak.  

h) Feladatkörébe tartozóan statisztikai adatokat állít össze. 

 

 

 

 



 29 

A Népegészségügyi Osztály feladatai 

 

22. §  

A Népegészségügyi Osztály feladatai körében ellátja: 

a) egészségfejlesztési tevékenység keretében az 1991. évi XI. törvény és kapcsolódó rendeletek 

szerinti feladatokat; 

b) közegészségügyi tevékenység keretében az 1991. évi XI. törvény és kapcsolódó rendeletek 

szerinti feladatokat; 

c) járványügyi feladatok körében az 1991. évi XI. törvény és kapcsolódó rendeletek szerinti 

feladatokat; 

d) egészségügyi igazgatási és koordinációs tevékenység keretében az 1991. évi XI. törvény és 

kapcsolódó rendeletek szerinti feladatokat. 

 

A Népegészségügyi Osztály részletes feladatai 

 

23. §  

(1) A Népegészségügyi Osztály az egészségfejlesztési tevékenység keretében 

a) megszervezi és menedzseli az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban 

résztvevő szakemberek testi és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítését; 

b) az egészség- és oktatásügy, valamint a humán szolgálatok segítségével gondoskodik a 

népegészségügyi ismeretek terjesztéséről; 

c) csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 

szinten kezdeményezi; 

d) helyes életvitel változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 

e) gondoskodik a program kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról, az optimális lakossági 

részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatokat épít ki a helyi közvélemény 

formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 

szervekkel, önkormányzatokkal. 

(2) A Népegészségügyi Osztály közegészségügyi tevékenység keretében: 

a) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai kapcsán 

1. ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 

2. nyilvántartásokat vezet; 

3. ellenőrzéseket végez; 

4. eljár a közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

b) Közegészségügyi szakmai feladatai tekintetében 

1. illetékességi területére kiterjedően vizsgálja a makro- és mikrokörnyezetből az emberek 

egészségét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló biológiai, fizikai és kémiai tényezők 

mindenkori állapotát, és az abban bekövetkezett változásokat (lakosság egészségére 

káros hatások), a környezetben bekövetkezett változásokat és feltárja a lakosságot érő 

ártalmak okait; 

2. közreműködik a kedvezőtlen környezeti változások és ártalmak megelőzésében, a 

meglévő ártalmak csökkentésében és megszüntetésében, ennek érdekében: 

2.1. különös figyelmet fordít az egészségkárosodások kialakulásának 

megelőzésére, valamint az egyének, a közösségek és utódnemzedékek zavartalan 

fejlődését biztosító környezeti feltételek megteremtésére; 

2.2. intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a közegészségügyi követelmények 

érvényre juttatása, valamint a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló 

felvilágosító tevékenység területén; 

2.3. rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 

2.4. ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a 

közegészségügyi ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
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3. település és környezet-egészségügyi feladatai tekintetében vizsgálja és felügyeli: 

3.1. a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 

során a közegészségügyi előírások teljesülését; 

3.2. a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, 

a csatornázást, a légszennyezettségi állapotot, a köztisztaságot, a 

szennyvízkezelést és elhelyezést, a hulladékok kezelését és elhelyezését, a 

temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 

3.3. a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 

3.4. feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot 

kezdeményez a talaj, a felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és 

gyógyvizek, a természetes és mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett 

szennyvizek, a beltéri levegőszennyezettség vizsgálatára; 

3.5. a laboratóriumi eredményeket minősíti, higiénés szakvéleménnyel ellátja; 

3.6. a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 

távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 

megszüntetése érdekében; 

3.7. az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja 

az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat; 

3.8. közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített 

hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

4. gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatai tekintetében: 

4.1. a gyermek- és ifjúság-egészségügy területén nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves 

életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság időszakos vagy állandó elhelyezésére, 

oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, szabadidő eltöltésére szolgáló 

intézményeket, létesítményeket; 

4.2. javaslatot tesz az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 

valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak 

ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére. 

5. kémiai biztonsági feladatai tekintetében: 

5.1. végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának 

ellenőrzését a közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 

5.2. feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

különösen a foglakozás-egészségügyi szolgálattal. 

6. élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatai tekintetében: 

6.1. az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy területén vizsgálja a lakosság táplálkozási 

helyzetét és élelmezés higiénés körülményeit, az élelmiszerek fogyasztásával 

összefüggő mikrobiológiai és kémiai ártalmak leküzdése módjait és lehetőségeit; 

6.2. Végzi és felügyeli: 

6.2.1. a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai 

készítmények, étrendkiegészítők előállításának, feldolgozásának, 

tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését; 

6.2.2. az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő 

ételfertőzések, ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út 

felderítését. 

6.3. ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges 

hatósági intézkedéseket; 

6.4. szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 

6.5. tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 

6.6. vizsgálja a fekvőbeteg-gyógyintézet betegélelmezés keretében nyújtott  

étkeztetést – a rendszeres diétát, a speciális diétát és az enterális szondatáplálást is 
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beleértve – és a fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést 

tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel. 

 

(2) A Népegészségügyi Osztály járványügyi feladatok körében: 

a) egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében  

1. ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 

2. nyilvántartásokat vezet; 

3. ellenőrzéseket végez; 

4. eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

b) fertőző epidemiológiai és védőoltási feladatai tekintetében  

1. végzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 

kapcsolatos tevékenységet; 

2. helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez; 

3. vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 

nyilvántartásokat; 

4. a szakmai irányító szerv számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a megye 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 

5. zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szakmai irányító szerv 

részére; 

6. illetékességi területén szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen az 

előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 

7. vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 

8. a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását; 

9. ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat; 

10. felkészíti illetékességi területén működő egészségügyi szolgáltatóit a szezonálisan 

előforduló fertőző betegségekre (pl. virális enterális járványok, influenza, influenzaszerű 

megbetegedések) e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és jelentet; 

11. végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 

ételmérgezések kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 

c) kórház-higiénés feladatai tekintetében 

1. ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai felügyeletét 

a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint; 

2. munkaterv szerint végzi az egészségügyi ellátás folyamatainak fertőzések kialakulása 

szempontjából történő elemzését a kockázati tényezők meghatározását; 

3. végzi az egészségügyi intézmények létesítése, illetve rekonstrukciója kapcsán higiénés 

tervbírálatot készít és szakhatósági véleményt ad; 

4. nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 

5. végzi a sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal történő legalább 

félévenkénti ellenőrzésének szervezését. 

(3) A Népegészségügyi Osztály egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatok körében: 

a) egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

1. ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 

2. nyilvántartásokat vezet; 

3. ellenőrzést végez; 

4. eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

b) szakmai felügyelet tekintetében: 

1. felügyeli az egészségügyi szolgáltatók működésére vonatkozó szabályok érvényesülését; 

2. a szakfőorvosok bevonásával engedélyezi, ellenőrzi és felügyeli az egészségügyi ellátást 

biztosító intézmények és egyéb szolgáltatók szakmai tevékenységét; 
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3. a járási vezető védőnő és a járási vezető ápoló közreműködésével ellátja az 

egészségügyi szolgáltatók tevékenysége feletti védőnői, illetve az ápolási 

szakfelügyeletet; 

4. ellátja a halottakkal kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat. 

 

 

III. FEJEZET 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

24. §  

A hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, valamint az osztályvezetők feladat- és hatásköreit az 

Általános rész 10-11. §-a és 15. §-a tartalmazza.  

 

A Járási Hivatal munkakörei: 

 

25. §  

Hivatalvezető közvetlen vezetése alatt álló személyek munkakörei 

a) jogi szakügyintéző, 

b) igazgatási szakügyintéző. 

 

26. § 

A jogi szakügyintéző feladatai:  

a) elővéleményezi jogi szempontból a hivatalvezető által kiadmányozandó iratokat; 

b) kapcsolatot tart a Járási Hivatal osztályvezetőivel a hivatalvezető iránymutatása alapján;  

c) tájékoztatást nyújt a Járás Hivatal munkatársainak jogi kérdések értelmezésében; 

d) kezeli a szakkérdésekkel kapcsolatos megkereséseket;  

e) számítógépes adatbeviteli feladatok elvégzése. 

f) belső információs iratokat, dokumentumokat (pl. jelentés, beszámoló, tájékoztató, feljegyzés, 

emlékeztető, körlevél stb.) készít a feladatok állásáról, további teendőkről a járási 

hivatalvezető iránymutatása alapján; 

g) a járási hivatal osztályaitól adatokat, információkat gyűjt, rögzít, válogat, osztályoz, nyilvántart 

és iktat; 

h) részt vesz adatszolgáltatások, állásfoglalások, kimutatások, jelentések készítésében;  

i) közreműködik jogszabálytervezetek, belső utasítások véleményezésében.  

 

27. §  

A igazgatási szakügyintéző feladatai: 

j) a Járási Hivatal központi e-mail forgalmának és telefonos fővonalának kezelése; 

k)  a járási hivatalvezető nevén lévő ügyiratokban az ügyiratforgalom iktatása; 

l)  nyilvántartások vezetése (átadás-átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás, jelenléti 

ív); 

m) a járási hivatalvezető által kiszignált iratok szortírozása/elvitele az érintett osztályokhoz, 

ügyintézőkhöz; 

n) tájékoztatás nyújtása az ügyfelek számára. 
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28. § 

A Kormányablak Osztály munkakörei: 

a) kormányablak szakügyintéző, 

b) kormányablak ügyintéző, 

c) igazgatási szakügyintéző, 

d) igazgatási ügyintéző, 

e) ügykezelő. 

 

29. § 

A kormányablak ügyintéző/ szakügyintéző a Kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) 

Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott feladatok körében ellátja:  

a) a Kormányrendelet 1. sz. mellékletben meghatározott ügyek tekintetében azonnali ügyintézést 

biztosít; 

b) a Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott ügyek tekintetében saját hatáskörben 

eljárva a jogszabályban biztosított ügyintézési határidőn belül intézi az ügyeket, 

c) a Kormányrendet 3. sz. mellékletében biztosított ügyekben közreműködő hatóságként eljárva 

haladéktalanul továbbítja az átvett kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz; 

d) a Kormányrendelet 4. sz. mellékletében meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az ügyfél jogairól, kötelezettségeiről; 

e) a Kormányrendelet 5. sz. mellékletében meghatározott hatósági szolgáltatásokat nyújtja; 

f) a Kormányrendelet 6. sz. mellékeltében meghatározott ügyekben hivatalból eljárásokat indít 

és folytat le; 

g) egyedi adatszolgáltatást teljesít, tájékoztatást nyújt, gondoskodik a személyes adatok 

védelméről. 

 

30. § 

Az igazgatási ügyintéző/ szakügyintéző feladatai:  

a) egyedi adatszolgáltatást teljesít, tájékoztatást nyújt, gondoskodik a személyes adatok 

védelméről;  

b) vezeti az Osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat;  

c) közreműködik az Osztály feladatkörébe tartozó statisztikák készítésében; 

d) közreműködik az Osztály egyéb hatósági igazgatási feladatainak ellátásában; 

e) az Osztály központi e-mail forgalmának és telefonos fővonalának kezelése; 

f) az Osztály feladatkörébe tartozó ügyiratokban az ügyiratforgalom érkeztetése, iktatása; 

g) nyilvántartások vezetése (átadás-átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás, jelenléti ív); 

h) az osztályvezető által kiszignált iratok szortírozása/elvitele az érintett osztályokhoz, 

ügyintézőkhöz. 

 

31. § 

A Hatósági Osztály 1 munkakörei: 

a) szociális hatósági szakügyintéző, 

b) szociális hatósági ügyintéző, 

c) hatósági igazgatási szakügyintéző. 

 

32. § 

A szociális hatósági ügyintéző/ szakügyintéző feladatai: 

a) a menedékjogról szóló törvényben és a hadigondozásról szóló törvényben, valamint ezek 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása;  

b) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok ellátása;  

c) ügysegédi munkával kapcsolatos feladatok ellátása;  
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d) statisztikák, jelentések, beszámolók készítése;  

e) ügyfélszolgálati feladatok ellátása, különösen az ügyfelek készséges tájékoztatása, 

segítségnyújtás a kérelmek kitöltésében, illetve azok átvétele.  

 

33. § 

A Hatósági Osztály 2 munkakörei: 

a) hatósági igazgatási szakügyintéző, 

b) szabálysértési hatósági szakügyintéző,  

c) igazgatási ügyintéző, 

d) ügykezelő, 

e) hivatalsegéd, 

f) gépkocsivezető, 

g) gondnok. 

 

34. § 

A hatósági igazgatási szakügyintéző feladatai: 

a) általános hatósági ügyek intézése, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a 

járási hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki; 

b) környezetvédelmi, természetvédelmi, levegőtisztasági, vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási, 

földművelésügyi, kommunális igazgatási, állattartási és állatvédelmi ügyek, köznevelési 

ügyek, ipari igazgatási ügyek, kereskedelmi igazgatási ügyek intézése, melyekben jogszabály 

első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki; 

c) a menedékjogról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok ellátása; 

d) magyar állampolgársági ügyek intézése; 

e) ügyfélszolgálati jellegű feladatok ellátása. 

 

35. § 

A szabálysértési hatósági szakügyintéző feladatai: 

a) szabálysértési hatósági ügyek intézése; 

b) a Járási Hivatal ügyészség és más hatóságok előtti képviselete szabálysértési hatósági 

ügyekben; 

c) ügyfélszolgálati jellegű feladatok ellátása; 

d) statisztikák, jelentések, beszámolók készítése. 

 

36. § 

A igazgatási ügyintéző feladatai: 

a) az osztály központi e-mail forgalmának és telefonos fővonalának kezelése; 

b)  a vezető nevén lévő ügyiratokban az ügyiratforgalom iktatása; 

c)  nyilvántartások vezetése (átadás-átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás, 

jelenléti ív); 

d)  az osztályvezető által kiszignált iratok szortírozása/elvitele az érintett osztályokhoz, 

ügyintézőkhöz; 

e) tájékoztatás nyújtása az ügyfelek számára. 

f) részt vesz a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési feladatok 

előkészítésében és végrehajtásában a kormányhivatal mindenkor hatályos beszerzési 

szabályzata alapján. 
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g) a Járási Hivatal elkülönített gépparkjának gépjármű-ügyintézői, koordinációs, irodai 

készletgazdálkodási, reprezentációs feladatainak ellátása; 

h) nyilvántartások vezetése (bélyegző, gépjárműigénylés leadása, megrendelők, átadás-

átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás, jelenléti ív); 

i) az irodaszerek tárolása, illetve szétosztása a Járási Hivatal szervezeti egységeinek 

ügyintézői részére; 

j) a gondnoki, gépkocsivezetői tevékenység koordinálása. 

 

37. § 

Az ügykezelő feladatai: 

a) a Járási Hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása; 

b) a postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek postahivatalhoz történő 

eljuttatása; 

c) a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása; 

d) WinPa postázó és iktató szoftverrel kapcsolatos teendők (adatrögzítés, lekérdezések 

készítése) ellátása; 

e) bérmentesítő gép használata során jelentkező feladatok ellátása; 

f) ügyiratforgalommal kapcsolatos statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. 

 

38. § 

A hivatalsegéd feladatai: 

a) iktatási feladatok ellátása (bejövő és kimenő iratok iktatása, ügyiratok összecsatolása, 

szétválasztása); 

b) adatszolgáltatások elkészítésében való közreműködés; 

c) ügyiratok irattárba helyezése irattári jel szerinti csoportosításban; 

d) selejtezési feladatokban való közreműködés. 

 

39. § 

A gépkocsivezető feladatai: 

a) a Járási Hivatalnál üzemeltetett gépjármű vezetése, a hivatali dolgozók munkaköri feladatok 

ellátásával összefüggésben történő szállítása; 

b) a Járási Hivatal szervezeti egységei közötti, illetve a Járási Hivatal és a kormányhivatal 

szervezeti egységei közötti iratforgalom lebonyolítása; 

c) a kezelésére bízott gépjármű gazdaságos és biztonságos üzemeltetése, üzembiztos és tiszta 

állapotban tartása; 

d) a mindenkor hatályos jogszabályok és a kormányhivatal mindenkor hatályos gépjármű 

üzemeltetési szabályzata által előírt nyilvántartások, formanyomtatványok vezetése; 

e) a gépjárművel kapcsolatos rendkívüli események (meghibásodás, baleset stb.) menetlevélen 

történő feltüntetése, és a gépjármű-koordinátor részére történő jelentése; 

f) napi karbantartási feladatok elvégzése, illetve a karbantartási feladatok szervezése, 

koordinálása a pénzügyi és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység 

közreműködésével. 

 

40. § 

A gondnok feladatai: 

a) az intézmény nyitását és zárását a Járási Hivatal vezetőjének utasítása szerint végzi; 
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b) az ügyfeleket fogadja és a megfelelő személyt értesíti; 

c) az intézménybe érkező ügyfelek útba igazítása, illetve elkísérése szükség szerint; 

d) a „jó gazda” elv szem előtt tartásával ellátja a Járási Hivatal székhelyén jelentkező gondnoki 

feladatokat (udvar, utcafront tisztán tartása, nyílászárók nyitása- zárása, stb.). 

 

41. § 

A Gyámügyi Osztály munkakörei: 

a) gyámügyi szakügyintéző, 

b) gyámügyi ügyintéző,  

c) igazgatási ügyintéző, 

d) ügykezelő. 

 

42. § 

A gyámügyi ügyintéző/ szakügyintéző feladatai: 

ellátja, a jogszabály által a gyámhivatali osztály, valamint a megyeszékhelyen működő gyámhivatali 

osztály feladat és hatásköbe utalt feladatokat a munkaköri leírásban meghatározott ügycsoportok 

tekintetében, melynek során a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, védelembe vétele, nevelésbe 

vétele, a gyermek családi jogállásának rendezése, örökbefogadása, a szülő és a gyermek 

kapcsolattartása, pénzbeli ellátások folyósítása, szülői felügyelettel kapcsolatban, gyámrendelés 

ügyében, illetve gondnoksági ügyben, vagyonkezeléssel kapcsolatban indult ügyekben 

a) ügyfélfogadást tart a kialakított rendnek megfelelően, 

b) tárgyalást tart, 

c) jegyzőkönyvet vesz fel, 

d) környezettanulmányt készít, 

e) pert indít és feljelentést tesz, 

f) adatot rögzít a szakmai nyilvántartó programban. 

43. § 

Az igazgatási ügyintéző feladatai: 

a) az osztály központi e-mail forgalmának és telefonos fővonalának kezelése; 

b)  a vezető nevén lévő ügyiratokban az ügyiratforgalom iktatása; 

c)  nyilvántartások vezetése (átadás-átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás, 

jelenléti ív); 

d)  az osztályvezető által kiszignált iratok szortírozása/elvitele az érintett osztályokhoz, 

ügyintézőkhöz; 

e) tájékoztatás nyújtása az ügyfelek számára. 

44. § 

Az ügykezelő feladatai: 

a) az Osztályhoz érkező ügyiratok érkeztetése, iktatása; 

b) az Osztályhoz érkező küldemények átvétele a Járási Hivataltól, illetve a kimenő 

leveleknek a Járási Hivatalhoz történő eljuttatása; 

c) a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása; 

d) ügyiratforgalommal kapcsolatos statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. 

 

45. § 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkakörei: 

a) hatósági állatorvos, 

b) élelmiszer-biztonsági szakügyintéző, 

c) minőség-ellenőrzési szakügyintéző, 

d) igazgatási ügyintéző, 
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e) szaksegéd, 

f) gondnok. 

 

46. § 

A hatósági állatorvos feladatai: 

a) szervezi, engedélyezi és ellenőrzi az állattartók járványvédelmi, állatvédelmi és 

élelmiszerbiztonság tevékenységét, kiadja a támogatási igazolásokat, 

b) ellenőrzi az élelmiszer forgalmazó helyeket , élelmiszer gyártó üzemeket; 

c) elvégzi az állati eredetű termékek és élő állatok kivitelének és behozatalának ellenőrzését, és 

annak dokumentálását; 

d) kivizsgálja az élelmiszerbiztonság területén a lakossági bejelentéseket; 

e) elvégzi a hatóságunkhoz benyújtott tervek bírálatát a főhatóság által előírt ellenőrzéseket 

(Kölcsönös Megfeleltetési vizsgálat, Monitoring vizsgálat, ENAR vizsgálat, ITNET). 

 

 

47. § 

Az élelmiszer-biztonsági szakügyintéző feladatai: 

a) élelmiszer-biztonsági hatósági feladat ellátás, 

b) élelmiszer okozta megbetegedések bejelentése esetén az élelmiszerek és élelmiszerekre ható 

tényezők vizsgálata az élelmiszerláncban, 

c) az élelmiszer-események, rendkívüli helyzetek kivizsgálása, 

d) megelőző ellenőrző és felügyeleti hatósági tevékenység végzése 

e) közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása élelmiszerforgalmazó és vendéglátó 

helyeken. 

 

48. § 

A szaksegéd a hatósági állatorvos vagy élelmiszer-biztonsági felügyelő megbízásával elvégzi a 

bejelentési kötelezettség alá tartozó élelmiszer forgalmazó első ellenőrzését. 

 

49. § 

A minőség-ellenőrzési szakügyintéző feladatai:  
a) ellenőrzi az élelmiszerelőállító helyeken az élelmiszerek beltartalmát, jelölését, 

gyártmánylapjait 

b) élelmiszer-biztonsági hatósági feladat ellátás, 

c) élelmiszer okozta megbetegedések bejelentése esetén az élelmiszerek és élelmiszerekre ható 

tényezők vizsgálata az élelmiszerláncban, 

d) az élelmiszer-események, rendkívüli helyzetek kivizsgálása, 

e) megelőző ellenőrző és felügyeleti hatósági tevékenység végzése. 

f) közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása élelmiszerforgalmazó és vendéglátó 

helyeken. 

 

50. § 

Az igazgatási ügyintéző feladatai: 

a) az osztály központi e-mail forgalmának és telefonos fővonalának kezelése; 

b)  a vezető nevén lévő ügyiratokban az ügyiratforgalom iktatása; 

c)  nyilvántartások vezetése (átadás-átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás,  

jelenléti ív); 

d)  az osztályvezető által kiszignált iratok szortírozása/elvitele az érintett osztályokhoz, 

ügyintézőkhöz; 

e) a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása; 

f) tájékoztatás nyújtása az ügyfelek számára. 
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51. § 

A gondnok feladatai: 

a) az intézmény nyitását és zárását az Osztály vezetőjének utasítása szerint végzi; 

b) az ügyfeleket fogadja és a megfelelő személyt értesíti; 

c) az intézménybe érkező ügyfelek útba igazítása, illetve elkísérése szükség szerint; 

d) a „jó gazda” elv szem előtt tartásával ellátja az Osztály székhelyén jelentkező gondnoki 

feladatokat (udvar, utcafront tisztán tartása, nyílászárók nyitása- zárása, stb.). 

 

52. § 

Az Építésügyi és Örökségvédelmi osztály munkakörei: 

a) régészeti szakügyintéző, 

b) műemléki szakügyintéző, 

c) építésügyi szakügyintéző, 

d) építéshatósági szakügyintéző, 

e) jogi szakügyintéző; 

f) ügykezelő. 

 

53. § 

A régészeti szakügyintéző működési területén ellátja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. törvény, valamint a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet által szabályozott körben a hivatal feladat- és 

hatáskörébe utalt kulturális örökségvédelmi feladatokat, ilyen feladatai különösen: 

a) örökségvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása 

b) örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata, 

c) a régészeti feltárások, illetve a feltárásokat végző intézmények ellenőrzése, 

d) régészeti lelőhelyek és emlékek ellenőrzése, felderítése, állapotának nyomon követése, 

e) védési eljárás megindítása, 

f) statisztikák, jelentések, beszámolók készítése. 

 

54. § 

A műemlék szakügyintéző működési területén ellátja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. törvény, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által 

szabályozott körben a hivatal feladat- és hatáskörébe utalt kulturális örökségvédelmi feladatokat, 

elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat, kiemelt építésügyi hatósági feladatokat és építésfelügyeleti 

hatósági feladatokat, ilyen feladatai különösen: 

a) örökségvédelmi, építésügyi, építésfelügyeleti eljárások lefolytatása 

b) örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata, 

c) örökségvédelmi, építésfelügyeleti ellenőrzések lefolytatása, hatósági intézkedések megtétele,, 

d) a műemléki értékek, nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek állapotának, megfelelő 

használatának nyomon követése, 

e) statisztikák, jelentések, beszámolók készítése. 
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55. § 

Az építésügyi szakügyintéző a Járási Hivatal működési területén ellátja az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 

szóló 343/2006. (XII. 23.) korm. rendelet által szabályozott körben a hivatal feladat- és hatáskörébe 

utalt építésfelügyeleti hatósági feladatokat, ilyen feladatai különösen: 

a) építésfelügyeleti eljárások – jókarbantartási, építésrendészeti, kötelezési - eljárások 

lefolytatása, 

b) építésfelügyeleti ellenőrzések végzése, 

c) építésfelügyeleti hatósági intézkedések megtétele, 

d) hatósági bizonyítvány kiállítása, 

e) építésfelügyeleti szakhatósági eljárás lefolytatása, 

f) a jogszabály által hatáskörébe utalt nyilvántartások vezetése, 

g) statisztikák, jelentések, beszámolók készítése. 

 

56. § 

Az építéshatósági szakügyintéző a Járási Hivatal működési területén ellátja az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 

szóló 343/2006. (XII. 23.) korm. rendelet által szabályozott körben a hivatal feladat- és hatáskörébe 

utalt építésfelügyeleti hatósági feladatokat, ilyen feladatai különösen: 

a) kiemelt építési engedélyezési eljárások lefolytatása, 

b) építésügyi hatósági ellenőrzések végzése, 

c) építésügyi hatósági intézkedések megtétele, 

d) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyek engedélyezési 

eljárásának lefolytatása, 

e) hatósági bizonyítvány kiállítása, 

f) építésügyi szakhatósági eljárás lefolytatása, 

g) építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása, 

h) a jogszabály által hatáskörébe utalt nyilvántartások vezetése, 

i) statisztikák, jelentések, beszámolók készítése. 

 

57. § 

A jogi szakügyintéző feladatai: 

a) a Járási Hivatal működési területén ellátja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. törvény, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által szabályozott körben a hivatal feladat- és hatáskörébe 

utalt építéshatósági, építésfelügyeleti és kulturális örökségvédelmi feladatok jogi támogatását; 

b) a műemléki, régész, illetve építéshatósági ügyintézők, építésfelügyelők döntéstervezeteinek 

jogi kontrollja; 

c) statisztikák, jelentések, beszámolók készítése. 
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58. § 

Az ügykezelő feladatai: 

a) az Osztályhoz érkező ügyiratok érkeztetése, iktatása; 

b) az Osztályhoz érkező küldemények átvétele a központi postázóból, a Járási Hivataltól, illetve 

a kimenő leveleknek a központi postázóba, illetve a Járási Hivatalhoz történő eljuttatása; 

c) a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása; 

d) ügyiratforgalommal kapcsolatos statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. 

 

59. § 

A Foglalkoztatási Osztály munkakörei:  

a)  ellátási szakügyintéző, 

b)  ellátási ügyintéző, 

b)  foglalkoztatási szakügyintéző, 

c)  hatósági ügyintéző, 

d)  aktív eszköz szakügyintéző, 

e)  közfoglalkoztatási szakügyintéző. 

 

60. § 

Az ellátási ügyintéző/ szakügyintéző feladatai 

a) álláskeresők nyilvántartásba vétele; 

b) az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapítása, megszüntetése, igazolásokkal 

kapcsolatos ügyintézés; 

c) jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése; 

d) állás keresési ellátások végrehajtása 

e) aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés. 

f) az álláskeresők fogadása, akik magyar lakóhellyel rendelkeznek, de EU/EGT tagországban 

dolgozott; 

g) külföldi lakóhellyel rendelkező állampolgár magyarországi munkavégzésének igazolása; 

h) a munkaviszonyra vonatkozó E301, U1, U2 nyomtatványok kérése; 

i) a beérkezett adatok rögzítése a nyilvántartó rendszerben; 

j) ideiglenes ellátás megállapítása a hiányzó igazolások megérkezéséig; 

k) ellátások exportálása, importálása. 

l) tájékoztatja a képző intézményt, az ügyfeleket. 

 

61. § 

A foglalkoztatási szakügyintéző feladatai: 

a) álláskeresők, illetve foglalkoztatott álláskeresők fogadása, tájékoztatása; 

b) interjú elkészítése, közvetíthetőség vizsgálata; 

c) ellátja a munkaerő-közvetítés keretébe tartozó, ügyfelekkel, munkaadókkal kapcsolatos 

összes szakmai, adminisztratív adattárolási, nyilvántartási feladatot; 

d) részt vesz az állásközvetítés, kiválasztás feladataiban; 

e) részt vesz a foglalkoztatási feladatok ellátásában a munkanélküliség kezelésében; 

f) az álláskeresők programba vonásában közreműködés; 

g) az osztály által biztosított humánszolgáltatások működtetése 

h) a képzési támogatás eljárási szabályai szerint komplexen vizsgálja az ügyfelek képzésre való 

motiváltságát, képzési támogatás szükségességét, ajánlhatóságát. 
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62. § 

A hatósági szakügyintéző feladatai: 

a) szervezi a szabálysértési eljárás során kiszabott, illetve a meg nem fizetett 

pénzbírság/helyszíni bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtását.  

b) Munkahely kijelölése, nyilvántartása, teljesített munkavégzések nyilvántartása, társhatóságok 

tájékoztatása. 

c) közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás a Hatósági Osztály I felé  

d) jogsegélykérelmek adatszolgáltatásainak elkészítése 

e) az érkező beadványok vizsgálata tartalmuk szerint, a válaszadás, aláírásra előkészítés 

f) harmadik országból érkező munkavállalók összevont engedély kiadásában közreműködés. 

 

63. § 

Az aktív eszköz szakügyintéző feladatai: 

a) fogadja az aktív foglalkoztatási eszközök kérelmeit, döntésre előkészíti, 

b) fogadja a képzési kérelmeket; 

c) elkészíti a hatósági szerződéseket 

d) fogadja a költségekről kiállított számlát, igazolja teljesíthetőségét; 

e) havonta feldolgozza a képzőintézménytől érkező jelenléti íveket 

f) előkészíti a képzés számfejtését,  

g) a képzés befejezéséig ellátja a támogatással kapcsolatos feladatokat; 

h) ellátja a támogatással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat; 

i) az igazolatlan hiányzás miatt megszűnt képzések visszakövetelést elvégzi 

j) .a járási hivatalok foglakoztatási osztálya által nyújtott támogatások tekintetében 

keretgazdálkodás 

k) aktív eszközök számfejtésének előkészítése 

l) Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, valamint Uniós forrásból nyújtható támogatások ügyintézése 

m) a támogatási szerződés megszegése miatti visszakövetelést elvégzi. 

 

64. §  

A közfoglalkoztatási szakügyintéző feladatai: 

a) fogadja a közfoglalkoztatási kérelmeket, döntésre előkészíti, 

b) elkészíti a hatósági szerződéseket, 

c) tervtárgyalásra előkészíti a járási mintaprogramokat, részt vesz a tervtárgyaláson 

d) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat szervezi a beérkező adatokat, 

feldolgozza, 

e) a közfoglalkoztatás során megvalósult programok folyamatos, és utóellenőrzése, jegyzőkönyv 

készítése; 

f) a havi elszámolások számláinak ellenőrzése számfejtésre előkészítése,  

g) a közfoglalkoztatóktól érkező programon belüli változtatások fogadása döntésre előkészítése, 

a hatósági szerződés módosításának elkészítése, 

h) támogató segítséget nyújt a szociális szövetkezet alapításához, működéshez. 

 

65. § 

A Földhivatal Osztály munkakörei 

a) ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző, 

b) ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, 

c) földmérési szakügyintéző, 

d) földmérési ügyintéző, 
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e) földügyi szakügyintéző, 

f) földhasználati nyilvántartási szakügyintéző, 

g) ügyfélszolgálati ügyintéző, 

h) pénzügyi ügyintéző, 

i) igazgatási szakügyintéző, 

j) igazgatási ügyintéző. 

 

66. § 

Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző/ szakügyintéző feladata: 

a) az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve 

törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban 

bekövetkezett változások átvezetésére irányuló eljárások lefolytatása; 

b) adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról; 

c) ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok ellátása; 

d) az ingatlan-nyilvántartási eljárással összefüggő iratkezelési tevékenység végzése. 

e) a telekalakítási engedélyezési és egyesített telekalakítási eljárások lefolytatása. 

 

67. § 

A földmérési ügyintéző/ szakügyintéző feladata: 

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, a változások folyamatos vezetése; 

b) az adatbázisban változást eredményező vázrajzok és vázlatok vizsgálata és 

záradékolása, és az abból való adatszolgáltatás; 

c) eljárás a földmérési beadványokkal kapcsolatban. 

 

68. § 

A földügyi szakügyintéző feladata: 

a) a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására vonatkozó hatósági eljárások, 

földminősítési hatósági eljárások lefolytatása; 

b) a földhasznosítási előírások érvényesülésének ellenőrzése 

c) a földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és mezőgazdasági üzemközpontok 

nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos hatósági eljárások, 

d) a Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak 

betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására 

irányuló hatósági eljárások és 

e) a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló 

eljárások lefolytatása. 

 

69. § 

A földhasználati nyilvántartási szakügyintéző feladata a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 

törvény 94. § (2) bekezdésében meghatározott földhasználati nyilvántartással kapcsolatos hatósági 

eljárások lefolytatása. 

 

70. § 

Az ügyfélszolgálati ügyintéző feladata: 

a) a személyesen megjelenő ügyfelek részére tájékoztatás nyújtása., 

b) adatszolgáltatás, 

c) tulajdoni lap- és térképmásolat kiadása, 

d) a tulajdoni lap tartalmába való betekintés biztosítása, 

e) az igazgatási szolgáltatási díj beszedése, 

f) a készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel lerótt díjról számla kiállítása, 

g) a benyújtott iratok ellenőrzése. 
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71. § 

A pénzügyi ügyintéző feladata: 

a) az ügyfélszolgálati pénztár kezelése, 

b) a készpénzben lerótt igazgatási szolgáltatási díj átvétele, 

c) a bankkártya-terminál kezelése, 

d) az ügyfélszolgálati ügyintéző által kiállított számla ellenőrzése. 

 

72. § 

A igazgatási ügyintéző/ szakügyintéző feladatai: 

a) az osztály központi e-mail forgalmának és telefonos fővonalának kezelése; 

b)  a vezető nevén lévő ügyiratokban az ügyiratforgalom iktatása; 

c)  nyilvántartások vezetése (átadás-átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás, 

jelenléti ív); 

d)  az osztályvezető által kiszignált iratok szortírozása/elvitele az érintett osztályokhoz, 

ügyintézőkhöz; 

e) a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása; 

f) tájékoztatás nyújtása az ügyfelek számára. 

 

73. § 

A Népegészségügyi Osztály munkakörei  

a) járási tisztiorvos, 

b) járási szakfelügyelő ápoló, 

c) járási szakfelügyelő védőnő, 

d) családvédelmi szakügyintéző, 

e) közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző, 

f) műszaki szakügyintéző, 

g) igazgatási ügyintéző 

h) gépkocsivezető, 

i) ügykezelő. 

 

74. § 

A járási tisztiorvos feladatai 

a) a természeti és lakókörnyezet káros hatásai csökkentésének állami felügyelete; 

b) a lakosság egészségi állapotának javítása, egyes szolgáltatások közegészségügyi 

szabályainak ellenőrzése, egészségvédelmi programok szervezése, lebonyolítása; 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályok és az Intézet nyilvántartási rendszere szerint 

feladatkörébe utalt egységek, szolgáltatók higiénés helyzetét; 

d) részt vesz a környezetszennyezések kivizsgálásában, munkaterv szerinti felmérésekben, 

mintavételezésekben, panaszkivizsgálásokban; 

e) kapcsolattartás az egészségvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel és más állami és 

önkormányzati szervezetekkel; 

f) képviseli a Járási Hivatalt az egészségvédelmi programokban; 

g) egészségvédelmi programok szervezése; 

h) vezeti a munkájával kapcsolatos nyilvántartásokat. 

 

75. § 

A járási szakfelügyelő ápoló feladatai: 

a) az ápolással kapcsolatos jogszabályok, szakmai irányelvek, állásfoglalások végrehajtásának 

ellenőrzése; 

b) a területi ápolási/szakdolgozói munka minőségének javítása; 
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c) illetékességi területén szakápolási szükségletek figyelemmel kisérése, feltételeinek 

ellenőrzése, hiányosságok jelzése felettesei felé; 

d) elvégzi a munkatevékenységével kapcsolatos előírt adminisztrációt; 

e) a járási tiszti főorvos ápolási szakfelügyelője és tanácsadója, az ápolás teljes vertikumának 

szakfelügyeletét ellátja; 

f) véleményezi a Járási Hivatal által kiadott rendelkezések ápolási vonatkozású részeit; 

g) ellenőrzi az ápolással kapcsolatos jogszabályok, szakmai irányelvek, állásfoglalások 

végrehajtását; 

h) nyomon követi a jogszabályok módosításait, változások esetén tevékenységét a 

módosításokhoz igazítja; 

i) az ápolási munka minőségének javítása érdekében egységes szakmai irányelvek közvetítése 

a terület felé; 

j) illetékességi területén szakápolási szükségletek figyelemmel kísérése, feltételeinek felmérése, 

jelzése; 

k) szervezi a szakdolgozók továbbképzését, tudományos tevékenységét; 

l) beszámolók, jelentések és egyéb hivatali teendők elvégzése; 

m) figyelemmel kíséri az ápolási munka tárgyi minimumfeltételeinek meglétét; 

n) egészségfejlesztési feladatokban való aktív közreműködés. 

 

 

76. § 

A járási szakfelügyelő védőnő feladatai: 

a) az illetékességi területén dolgozó körzeti védőnők, ifjúsági védőnők munkájának felügyelete, 

irányítása; 

b) az anya- és csecsemővédelem színvonalának emelése az egészséges ifjúság érdekében; 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályok és a Járási Hivatal nyilvántartási rendszere 

szerint feladatkörébe utalt védőnők munkáját; 

d) a munkaterv szerint ellenőrzi a védőnőket; 

e) véleményezi az új körzetek létrehozását, körzetek átcsoportosítását; 

f) figyelemmel kíséri a védőnői munka tárgyi feltételeinek meglétét; 

g) részt vesz a munkaterv szerinti felmérésekben, mintavételezésekben; 

h) részt vesz az egészségvédelmi programokban; 

i) részt vesz a panaszkivizsgálásokban; 

j) vezeti a munkájával kapcsolatos nyilvántartásokat. 

 

77. § 

A családvédelmi szakügyintéző feladatai: 

a) a magzatvédelmi törvény és végrehajtási rendeleteiben foglalt feladatok ellátása; 

b) a terhességmegszakítási esetek csökkentése hatékony tanácsadással; 

c) családtervezési tanácsadás; 

d) családtervezési, alkalmassági vizsgálatok kezdeményezése; 

e) fogamzásra való felkészítés segítése, 

f) kora terhesség védelme; 

g) fogamzásgátlással kapcsolatos tanácsadás tanácsadóban, egyéb intézményben, 

h) terhességmegszakítással kapcsolatos tanácsadás és adminisztráció; 

i) vezeti a munkájával kapcsolatos nyilvántartásokat és jelentéseket készít. 

 

78. § 

A közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző feladatai:  

a) a környezet- és település-egészségügy szakterületen a természeti és lakókörnyezet káros 

hatásai csökkentésének felügyelete, a lakosság egészségi állapotának javítása, 

b) egyes szolgáltatások közegészségügyi szabályainak ellenőrzése, 

c) részt vesz a környezetszennyezések kivizsgálásában, 
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d) az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterületen táplálkozás-egészségügyi 

vizsgálatok végzése, étrend-kiegészítők forgalmazásának ellenőrzése, 

e) kozmetikai gyártóhelyek és kozmetikai termékek forgalmazásának ellenőrzése, 

f) részt vesz az ételmérgezések, ételfertőzések kivizsgálásában; 

g) a gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen gyermekvédelmi és oktatási intézmények, 

gyermekjóléti szolgálatok, gyermek- és ifjúsági táborok felügyelete, 

h) gyermek és ifjú korosztály egészségi állapotának figyelemmel kísérése, 

i) részt vesz a tanulóifjúság vizsgálataiban; 

j) figyelemmel kíséri a gyermekétkeztetést; 

k) a kémiai biztonság szakterületen veszélyes anyagok/készítmények forgalmazásának, 

felhasználásának felügyelete; 

l) az egészségügyi igazgatás szakterületen folyamatosan figyelemmel kíséri az illetékességi 

területen az alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók, továbbá a járóbeteg szakellátást 

végző szolgáltatók tevékenységét; 

m) átveszi és ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatók működési engedély kérelmét. Előkészíti 

kiadmányozásra a működési engedélyeket; 

n) a járványügyi szakterületen folyamatosan figyelemmel kíséri az illetékességi területen 

előforduló fertőző megbetegedéseket és szervezi, valamint végzi a járványügyi vizsgálatokat a 

járványok megelőzése érdekében; 

o) folyamatosan figyelemmel kíséri az illetékességi területen a védőoltások helyzetét, szervezi a 

védőoltásokat, gondoskodik az oltóanyagok megfelelő tárolásáról, a fertőző megbetegedések 

megelőzése érdekében; 

p) a beérkezett oltási jelentéseket áttekinti és előkészíti a számítógépes rögzítéshez; 

q) a védőoltások helyzetének figyelemmel kísérése; 

r) szervezi az életkorhoz kötött folyamatos és kampányoltásokat, valamint az Intézeten keresztül 

lebonyolított önkéntes oltásokat, 

s) az oltókörök nyilvántartása, ellenőrzése, 

t) valamennyi szakterületen folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályok és az Intézet 

nyilvántartási rendszere szerint feladatkörébe utalt egységek, szolgáltatók higiénés helyzetét.; 

u) veszélyes anyagok/készítmények forgalmazásának, felhasználásának felügyelete; 

v) részt vesz a kémiai biztonsági ellenőrzéseken; 

w) folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályok és az Osztály nyilvántartási rendszere szerint 

feladatkörébe utalt egységek, szolgáltatók higiénés helyzetét, 

x) a munkaterv szerint ellenőrzi ezen egységeket; 

y) az egységekkel kapcsolatos megelőző eljárásokban részt vesz; 

z) részt vesz a munkaterv szerinti felmérésekben, mintavételezésekben, 

aa) panaszkivizsgálásokban való részvétel, 

bb) vezeti a munkájával kapcsolatos nyilvántartásokat. 

 

79. § 

A műszaki szakügyintéző feladatai: 

a) az építésügyi eljárásokhoz kapcsolódó szakhatósági eljárásokban való részvétel, a helyes 

közegészségügyi döntések meghozatalához műszaki, építészeti ismeretek nyújtásával, 

b) települések részletes rendezési terveinek véleményezése az eljáró tisztiorvos részére; 

c) az építési engedélyezési tervek véleményezése az eljáró tisztiorvos részére; 

d) konzultáció a felügyelőkkel tervbírálat során; 

e) konzultáció a tervezőkkel önállóan vagy tisztiorvos, vagy felügyelő részvételével, 

f) részt vesz a használatbavételi eljárásokban; 

g) panaszkivizsgálásokban való részvétel; 

h) vezeti a munkájával kapcsolatos nyilvántartásokat. 
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80. § 

A igazgatási ügyintéző feladatai: 

a) az osztály központi e-mail forgalmának és telefonos fővonalának kezelése; 

b)  a vezető nevén lévő ügyiratokban az ügyiratforgalom iktatása; 

c)  nyilvántartások vezetése (átadás-átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás,  

jelenléti ív); 

d)  az osztályvezető által kiszignált iratok szortírozása/elvitele az érintett osztályokhoz, 

ügyintézőkhöz; 

e) tájékoztatás nyújtása az ügyfelek számára. 

 

81. § 

A gépkocsivezető feladatai: 

a) a Járási Hivatalnál üzemeltetett gépjármű vezetése, a hivatali dolgozók munkaköri feladatok 

ellátásával összefüggésben történő szállítása; 

b) a Járási Hivatal szervezeti egységei közötti, illetve a Járási Hivatal és a kormányhivatal 

szervezeti egységei közötti iratforgalom lebonyolítása; 

c) a kezelésére bízott gépjármű gazdaságos és biztonságos üzemeltetése, üzembiztos és tiszta 

állapotban tartása; 

d) a mindenkor hatályos jogszabályok és a kormányhivatal mindenkor hatályos gépjármű 

üzemeltetési szabályzata által előírt nyilvántartások, formanyomtatványok vezetése; 

e) a gépjárművel kapcsolatos rendkívüli események (meghibásodás, baleset stb.) menetlevélen 

történő feltüntetése, és a gépjármű-koordinátor részére történő jelentése; 

f) napi karbantartási feladatok elvégzése, illetve a karbantartási feladatok szervezése, 

koordinálása a pénzügyi és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység 

közreműködésével. 

 

82. § 

Az ügykezelő feladatai: 

a) az Osztályhoz érkező ügyiratok érkeztetése, iktatása; 

b) az Osztályhoz érkező küldemények átvétele a központi postázóból, a Járási Hivataltól, illetve 

a kimenő leveleknek a központi postázóba, illetve a Járási Hivatalhoz történő eljuttatása; 

c) a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása; 

d) ügyiratforgalommal kapcsolatos statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. 

 

 

 

IV FEJEZET 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 

 

Általánostól eltérő munkarend 

 

83. § 

(1) A Kormányablak Osztály általánostól eltérő munkarendje 

a) hétfő    6³º-18ºº óráig, 2 műszakban, 

a délelőtti műszak munkarendje  6³º-14³º óráig 

a délutáni műszak munkarendje  10ºº -18ºº óráig 

b) kedd,szerda  7³º-19³º óráig, 2 műszakban, 
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a délelőtti műszak munkarendje  7³º-15³º óráig 

a délutáni műszak munkarendje  11³º -19³º óráig 

c) csütörtök,péntek  7³º-18³º óráig, 2 műszakban, 

a délelőtti műszak munkarendje  7³º-15³º óráig 

a délutáni műszak munkarendje  10³º-18³º óráig. 

(2) Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók heti munkaideje 40 óra. 

 

 

84. § 

A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje: 

hétfő:  7.00 -17.00 

kedd,szerda:  8.00 – 19.00 

csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00. 

 

 

85. § 

A Gyámhivatali Osztály és a Hatósági Osztály 1 – 2, valamint az Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály ügyfélfogadási rendje: 

 

hétfő,csütörtök   9
00

 órától 15
00

 óráig  

kedd, péntek   8
00

 órától 11
00

 óráig 

szerda    12
00

 órától 15
00

 óráig 

 

 

Győr, 2016. április „…” 

 

 _______________________________ 

 dr. Németh Andrea 

         járási hivatalvezető 

 


