
Közfoglalkoztatási Osztály 

 

Koordinációs feladatai: 

a) Módszertani útmutatók készítésével összehangolja, segíti a járási hivatalok feladatkörébe 

tartozó, közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokhoz kapcsolódó feladatok 

végrehajtásának eljárási gyakorlatát; 

b) A közfoglalkoztatási feladatok pontos végrehajtását állásfoglalások kiadásával segíti, szükség 

szerint állásfoglalást kér a szakmai irányítást ellátó szervtől; ellátja a kérelmek, panaszok 

kezelését; 

c) Koordinálja a járási hivatalok közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai feladatait, szakmai 

képzés biztosítása esetén tapasztalatainak átadásával segíti járási hivatalok t a feladatok 

teljes körű ellátása érdekében; 

d) Közreműködik a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó szakmai tervezésben, 

fejlesztésben, tesztelésben; 

e) Javaslatot tesz a közfoglalkoztatási támogatásokat finanszírozó alap decentralizált kerete 

eszközönkénti felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra; 

f) Ellátja a keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, nyomon követi a megyébe leosztott 

pénzeszköz felhasználását és ellenőrzését,  

g) Ellátja az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatosan a Foglalkoztatási 

Főosztály hatáskörébe utalt feladatokat (pályázatok befogadása, döntés előkészítése, 

javaslattétel, hatósági szerződés megkötése, elszámolások feldolgozása analitikák vezetése. 

h) Előkészíti a Foglalkoztatási Főosztály ügyrendjét, közreműködik a működéshez kapcsolódó 

belső szabályzatok, főosztályvezetői utasítások véleményezésében, az osztály feladatkörét 

érintő szabályzatokat, főosztályvezetői utasításokat elkészíti. 

i) Közreműködik a Foglalkoztatási Főosztály hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai 

eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek, módszertani 

útmutatók jogi véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását. 

j) Véleményezi a felügyeleti szervtől, kormányhivataltól érkező szabályzatokat, módszertani 

útmutatókat. 

            Véleményezi a Foglalkoztatási Főosztály által kiírásra kerülő pályázati felhívásokat.                        

k) Elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a 

Foglalkoztatási Főosztály megyei szervezeti egységeinél, járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályainál, 

l) Állást foglal a társosztályok, járási hivatalok részéről felmerülő jogalkalmazási problémákban, 

szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását, 

m) Összehangolja a Foglalkoztatási Főosztály részére megküldött jogszabály-tervezetekkel 

kapcsolatos véleményeket.  

n) Összehangolja a Foglalkoztatási Főosztályon folyó jogi tevékenységet. 

 



Közhatalmi feladatai:  

a) Előkészíti a járási hivatalok határozatai ellen benyújtott fellebbezések alapján a másodfokú 

döntéseket. 

b) A központi szervezeti egységek határozatai ellen előterjesztett fellebbezéseket felterjeszti 

másodfokú eljárásra. A fellebbezések alapján vizsgálja az első fokú eljárás jogszerűségét. 

c) Elbírálja a harmadik országbeli munkavállalók illetékességi területén történő 

munkavállalásának engedélyezésére irányuló kérelmeket. 

d) Illetékességi területén ellátja a foglalkoztatók harmadik országbeli állampolgárok 

engedélymentes foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos igazolás kiadására és 

nyilvántartás vezetésére vonatkozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos feladatokat. 

e) Ellátja a harmadik országbeli állampolgároknak a magas szintű képzettséget igénylő 

munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) kapcsolatos 

szakhatósági feladatokat. 

f) Ellátja a magán-munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők nyilvántartásba vételével és a 

nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat 

g) A magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők nyilvántartásba vételével kapcsolatos - 

előírás szerinti - statisztikai adatszolgáltatást és elemzést készít, valamint - igény szerint – 

adatot szolgáltat a minisztériumnak, helyi vezetésnek. 

 

  Funkcionális feladatai: 

a) Ellátja az főosztályvezetői titkársági feladatokat. 

b) Ellátja a Foglalkoztatási Főosztály iratkezelésével összefüggő koordinációs feladatokat, a 

kormányhivatal törzshivatala által meghatározottak szerint felelős az iratok selejtezéséért.  

c) Gondoskodik közérdekű adatok közzétételéről. 

 

Egyéb feladatai: 

a) Közreműködik a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában; 

b) Közreműködik a foglalkoztatási támogatásokhoz kapcsolódó jelzálog-szerződésekhez 

kapcsolódó ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatok ellátásában. 

c) Havi rendszerességgel tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről a 

sajtó részére; 

d) Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában; 

e) Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, és azok következményeit, azokról 

szakmai és közérdekű tájékoztatást nyújt, valamint elemzi a csoportos létszámleépítésekkel 

kapcsolatos adatokat, melyekről tájékoztatást nyújt, 

f) Koordinálja a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felméréssel kapcsolatos feladatokat, 

feldolgozza az adatokat, és ez alapján megyei szintű elemzést készít, 



g) Koordinálja a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvételét, az eredményekből megyei 

szintű összefoglaló elemzést készít, 

h) Negyedévente helyzetjelentést készít a munkaerő-piaci folyamatokról, kiemelve a hátrányos 

helyzetű célcsoportokat; 

i) A közfoglalkoztatás rendszerének működtetése érdekében együttműködik a megye területén 

résztvevő szervezetekkel, közreműködik a feladatok koordinálásában, 

j) kapcsolatot tart és együttműködik a megye területén működő helyi önkormányzatokkal, a 

kisebbségi önkormányzatokkal, más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, 

k) A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai közreműködésével elkészíti a közfoglalkoztatás 

különböző támogatási formái létszámadatainak változását bemutató heti statisztikát, és a 

közfoglalkoztatásból való kizárás havi statisztikai adatszolgáltatását, szükség esetén pedig 

egyéb statisztikákat, 

l) Ellátja a TÁMOP 2.1.6. képzési programmal kapcsolatos feladatokat, 

m) Közreműködik a közfoglalkoztatás rendszerének működésével összefüggő, a 

Belügyminisztérium által kezdeményezett különböző adatgyűjtésekben, az ezzel kapcsolatos 

információk rendszerezésében, a közfoglalkoztatásról összefoglaló anyagok, szakmai 

beszámolók, elemzések készítésében, valamint a kistérségi startmunka mintaprogramok 

megvalósulását bemutató monitoring jelentés elkészítésében, 

n) Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses 

(MONITORING) vizsgálatával kapcsolatos anyagokat; 

o) Feladatai közé tartozik az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel kapcsolatos 

információgyűjtés, elemzés, az ezzel összefüggő járási szintű statisztikai adatok összesítése, 

az elektronikus adatgyűjtésen kívüli aktív eszközök létszámadatairól szóló havi 

adatszolgáltatás teljesítése a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-piaci Főosztálya felé, 

p) Elkészíti a Megegyezéses Eredménycélokkal Való Vezetési Rendszer (a továbbiakban: MEV) 

éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó indikátorok és 

eredménymutatók kiértékelését; 

q) Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a 

szakmai osztályok által készített részanyagok alapján; 

r) Vizsgálja és elemzi a megyében az álláskeresők térségenkénti, iskolai végzettség szerinti és 

jellemző szakmánkénti struktúráját; 

s) minőségirányítási rendszert működtet és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat; 

t) Igény esetén részt vesz az osztályok szerződéskötési tevékenységében, az aktív eszközökkel 

kapcsolatos jogi, eljárási szabályok kidolgozásában; 

u) Ellenjegyzi a szerződéseket, beadványokat; 

v) Ellátja a megyei szervezet szervezeti egységeinek visszakövetésről rendelkező első fokú 

hatósági döntések közigazgatási végrehajtásával kapcsolatos, jogi képviseletet igénylő 

feladatokat a vonatkozó jogszabályok és vezetői utasításban foglaltak szerint; 



w) Szükség esetén kezdeményezi az a Foglalkoztatási Főosztály feladataihoz kapcsolódóan a 

fizetési meghagyás kibocsátását, illetve gondoskodik a végrehajtási lap kibocsátása iránti 

intézkedés megtételéről; 

x) Előkészíti a méltányosság gyakorlásával összefüggő döntéseket; 

y) Eljár a hatáskörébe tartozó ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban; 

z) Munkajogi és foglalkoztatás-jogi tanácsadást lát el; 

 


