


























19.

Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokkal 

kapcsolatos ügyintézés, illetve méltányosságból engedélyezhető 

egyszeri segélyekkel kapcsolatos ügyintézés.

1997. évi LXXXIII. tv.,

1997. évi LXXX. tv.,

217/1997. (XII.1) Korm. rend.

Döntés meghozatala a 2004. évi CXL. tv. 

és utalás teljesítése az 1997. évi 

LXXXIII. tv. szerint.

Jogszerű ügyintézés szociális 

szempontok mérlegelésével.

Egészségbiztosítási 

Főosztály 

főosztályvezetője, 

Méltányossági és 

Megtérítési Osztály 

vezetője

12

Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság; Illetékességi 

területünkön lévő járási és 

kerületi hivatalok, vagy 

Kifizetőhelyek, helyi 

önkormányzatok

 2017.12.31. 66 732 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

20.
Foglalkoztatók, kifizetőhelyek ellenőrzése, statisztikai 

adatgyűjtés, szolgáltatás.

1997. évi LXXX tv.,

1997. évi LXXXIII. tv.,

2004. évi CXL. tv.,

386/2016. (XII.2.) Korm. rend,

288/2009.(XII.15.) Korm. rend.

E Alap és biztosítottak jogainak védelme; 

tárgyilagos kép az aktuális helyzetről, 

változásokról.

E Alap és biztosítottak jogainak 

védelme; tárgyilagos kép az aktuális 

helyzetről, változásokról.

Egészségbiztosítási 

Főosztály 

főosztályvezetője, 

Kifizetőhelyi Ellenőrzési 

Osztály vezetője

63

Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság, Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

 2017.12.31.       350 343 000 Ft 
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

21.

A baleseti megtérítési eljárások lefolytatása az Ebtv. 67-68.§-a 

alapján. Az egészségbiztosítás jogalap nélküli kifizetéseinek, 

baleseti megtérítéseinek, a bírságoknak analitikus nyilvántartása, 

behajtása. Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások célba 

juttatása, pénzügyi ügyintézése, továbbá az Egészségbiztosítási 

Alap általunk kezelt számláiról történt kiadásokkal, bevételekkel 

kapcsolatos számviteli teendők ellátása.

1997. évi LXXXIII. tv.,

1997. évi LXXX. tv.,

2000. évi C. tv.,

2011. évi CXCV. tv.,

4/2013. (I.11.) Korm. rend., 

386/2016. (XII.2.) Korm. rend.,

217/1997. (XII. 1.) Korm. rend.

Baleseti és egyéb megtérítési eljárások 

esetén fizetési meghagyások és 

kárszámlák kibocsátása a kötelezettek 

részére. Túlfizetések visszafizettetése és 

a szankciók érvényesítése; az ellátásra 

jogosultak megelégedettségének szem 

előtt tartása mellett nagyságrendileg évi 

134 milliárd forint kiadás és 1  milliárd 

86 millió forint bevétel pénzügyi, 

számviteli lebonyolítása az 

Egészségbiztosítási Alap tekintetében.

A jogkövető magatartás 

kikényszerítése. Az ellátásra 

jogosultak megelégedettségének 

szem előtt tartása mellett 

nagyságrendileg évi 134 milliárd 

forint kiadás és  1 milliárd 86 millió 

forint bevétel pénzügyi, számviteli 

lebonyolítása az Egészségbiztosítási 

Alap tekintetében.

Egészségbiztosítási 

Főosztály 

főosztályvezetője, 

Méltányossági és 

Megtérítési Osztály 

vezetője

49

Illetékességi területünkön 

lévő járási és kerületi 

hivatalok;  Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő; 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság; Országos 

Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság; Magyar 

Államkincstár; Nemzeti 

Adó- ás Vámhivatal

 2017.12.31. 272 489 000 Ft      
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

22.

Biztosított által neki felróható módon jogalap nélkül igénybe 

vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás 

után folyósított támogatás összegéről visszafizetésére kötelező 

határozat kiadása.

1997. évi LXXXIII. tv.,                    

386/2016. (XII.2.) Korm. rend.

Döntés meghozatala a 2004. évi CXL. tv. 

Szerint.

A jogkövető magatartás 

kikényszerítése. 

Egészségbiztosítási 

Főosztály 

főosztályvezetője, 

Méltányossági és 

Megtérítési Osztály 

vezetője

5

 Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

 2017.12.31. 27 805 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

23. Patika finanszírozási előleg kérelmek ügyintézése.
1997. évi LXXXIII. tv.,                

386/2016. (XII.2.) Korm. rend.

Döntés meghozatala a 2004. évi CXL. tv. 

szerint, utalásra átadása a NEAK részére.

Az előleg utalását, vagy elutasítását 

megalapozó jogszerű döntés.

Egészségbiztosítási 

Főosztály 

főosztályvezetője, 

Jogorvoslati Osztály 

vezetője

2

 Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

 2017.12.31.         11 122 000 Ft 
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

24. Donációval összefüggő költségtérítési kérelmek ügyintézése.
1997. évi CLIV. tv.,                    

386/2016. (XII.2.) Korm. rend.

Döntés meghozatala a 2004. évi CXL. tv. 

szerint, utalásra átadása a NEAK részére.

Az utalást vagy elutasítást 

megalapozó jogszerű döntés.

Egészségbiztosítási 

Főosztály  

főosztályvezetője, 

Jogorvoslati Osztály 

vezetője

2

 Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

 2017.12.31. 11 122 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

25.
A járási hivatal által az egészségbiztosítási pénztári ügyekben 

hozott hatósági döntésekkel szembeni fellebbezések elbírálása. 

2004. évi CXL. tv.,         

386/2016. (XII.2.) Korm. rend. 

Döntés meghozatala a 2004. évi CXL. tv. 

szerint.

Az Egészségbiztosítási Alap és a 

biztosítottak jogainak védelme.

Egészségbiztosítási 

Főosztály  

főosztályvezetője, 

Jogorvoslati Osztály 

vezetője

10
Járási, illetve kerületi 

hivatalok
 2017.12.31. 55 610 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

26.

Étrend-kiegészítő (potencianövelő, fogyást elősegítő), 

különleges táplálkozási igényt kielégítő készítmények, a 

közétkeztetés és  egyes biocid termékek laboratóriumi 

vizsgálattal kiegészített ellenőrzése; veszélyes vegyi anyagok/ 

keverékek és kozmetikai termékek címkéjének, összetevőinek 

vizsgálata, valamint adott esetben a gyártás, forgalmazás, 

felhasználás ellenőrzése.

1991. évi  XI. tv., 

36/2004. (IV.26.) ESzCsM rend.,

37/2004. (IV.26.) ESzCsM rend., 

1223/2009/EK rend.,

ÁNTSZ OTH munkaterve

A közegészségügyi, a járványügyi 

biztonság fenntartása; a lakosság 

egészségi állapotának megőrzése, 

lehetőség szerinti javítása; a 

szolgáltatások jogszerűségének 

felügyelete. 

A népegészségügyi biztonság 

fenntartása és az ebből fakadó 

feladatok ellátása.

Fővárosi és megyei 

tisztifőorvos; szervezeti 

egység vezetők

28 - 2017.12.31 155 708 000 Ft      
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

27.

A közegészségügyi biztonság érdekében az előírások 

betartásának  ellenőrzése oktatási és nevelési intézményekben, 

családi napközikben, táborokban, alap- és szakellátást nyújtó 

intézményekben, ivóvízszolgáltatóknál, medencés fürdőknél, 

vegyi anyag/keverék szállítóinál.

1991. évi  XI. tv.,

37/1996. (X.18.) NM rend.,

201/2001. (X.25.) Korm. rend., 

528/2012/EU rend., 

12/1991. (V.18.) NM rend.,

37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM rend., 

ÁNTSZ OTH munkaterve

A közegészségügyi, a járványügyi 

biztonság fenntartása; a lakosság 

egészségi állapotának megőrzése, 

lehetőség szerinti javítása; az 

egészségügyi szolgáltatások 

jogszerűségének felügyelete; az 

egészségügyi igazgatási tevékenységek 

irányítása, koordinálása és felügyelete, 

valamint az egészségügyi ellátás 

felügyelete. 

A népegészségügyi biztonság 

fenntartása és az ebből fakadó 

feladatok ellátása.

Fővárosi és megyei 

tisztifőorvos; szervezeti 

egység vezetők

66 - 2017.12.31 367 026 000 Ft      
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

28.

Alap- és szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal 

kapcsolatos (sürgősségi betegellátók, ügyeleti szolgálatok, 

háziorvosok, egyes fogászatok, fekvőbeteg ellátók) járványügyi, 

kórházhigiénés, egészségügyi igazgatási, sugáregészségügyi 

hatósági, valamint ápolási és védőnői szakfelügyeleti ellenőrzési 

és nyilvántartási feladatok.

1991. évi XI. tv.,

18/1998.(VI.03.) NM. rend.,

96/2003. (VII. 15.) Korm. rend., 

2013/59/Euratom irányelv,

ÁNTSZ OTH munkaterve

A közegészségügyi, a járványügyi 

biztonság fenntartása; a lakosság 

egészségi állapotának megőrzése, 

lehetőség szerinti javítása; az 

egészségügyi szolgáltatások 

jogszerűségének felügyelete; az 

egészségügyi igazgatási tevékenységek 

irányítása, koordinálása és felügyelete, 

valamint az egészségügyi ellátás 

felügyelete. 

A népegészségügyi biztonság 

fenntartása és az ebből fakadó 

feladatok ellátása.

Fővárosi és megyei 

tisztifőorvos; szervezeti 

egység vezetők

64 - 2017.12.31 355 904 000 Ft      
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

29.

Egészségfejlesztési tevékenységek támogatása a nevelési-

oktatási intézményekben és a védőnői hálózatban; a 

népegészségügyi szűrések (méhnyak, emlő, vastagbél) 

kiterjesztése, koordinálása.

1991. évi XI. tv.,

ÁNTSZ OTH munkaterve,

ÁNTSZ OTH elvi állásfoglalás (ikt. szám: 

OTH 479-7/2011. 2 sz. melléklet)

A lakosság egészségi állapotának 

megőrzése, lehetőség szerinti javítása.

A népegészségügyi biztonság 

fenntartása és az ebből fakadó 

feladatok ellátása.

Fővárosi és megyei 

tisztifőorvos; szervezeti 

egység vezetők

18 - 2017.12.31 100 098 000 Ft      
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

30.

 A biztosítási idő és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek 

közhiteles nyilvántartásának kezelése, foglalkoztatói 

regisztráció, foglalkoztatói adatbefogadás, adatfeldolgozás. 

Belső jogsegély keretében adatátadás a jogszabály által 

szabályozott esetekben, az ott szabályozott szervek felé. Saját 

biztosítási adatból kivonat készítés, kiadás.

1997. évi LXXX. tv., 

1997. évi LXXXI. tv., 

168/1997. (X.6.) Korm. rend., 

195/1997. (XI.5.) Korm. rend.

Nyugdíj-várományról vezetett 

nyilvántartás teljes körűvé válása, a 

nyugdíj-megállapítási eljárás gyorsulása.

Nyilvántartási adatok tisztázása, 

jogszerű hatósági döntések 

megalapozása.

Főosztályvezető 85
Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság
2017.12.31 472 685 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01
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31.
Másodfokú hatósági ügyintézés nyugdíj- és családtámogatási 

ügyekben

223/1998. (XII.30.) Korm.rend., 

168/1997. (X.6.) Korm.rend. 
Jogszerű és szakszerű működés. Jogszerű és szakszerű működés. Főosztályvezető 20 - 2017.12.31 111 220 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

32.
 A Kormányhivatal képviseletének ellátása nyugdíj- és 

családtámogatási közigazgatási perekben.
1952. évi III. tv. Jogszerű és szakszerű működés. Jogszerű és szakszerű működés. Főosztályvezető  10 - 2017.12.31 55 610 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

33. Bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás bevezetése. 1952. évi III. tv. Jogszerű és szakszerű működés. Jogszerű és szakszerű működés. Főosztályvezető 11 - 2017.12.31 61 171 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

34.

A foglalkoztatók társadalombiztosítási jogszabályokban előírt 

nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése.

1997. évi LXXX. tv., 

1997. évi LXXXI. tv., 

168/1997. (X.6.) Korm. rend., 

195/1997. (XI.5.) Korm. rend.

Nyilvántartási adatok tisztázása, jogszerű 

hatósági döntések megalapozása.

Nyilvántartási adatok tisztázása, 

jogszerű hatósági döntések 

megalapozása.

Főosztályvezető 38
Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság
2017.12.31 211 318 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

35.

Kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély kérelmekkel 

kapcsolatos ügyviteli és döntés előkészítő feladatok ellátása, a 

kormánymegbízott döntését követően a határozat kiadása. 

Kivételes nyugellátás-megállapítás iránti kérelmek  továbbítása 

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak. A Főosztály 

működéséhez kapcsolódó általános és igazgatási ügyek intézése, 

külső és belső információk, statisztikai adatok gyűjtése, 

feldolgozása, adatszolgáltatások teljesítése.

2004. évi CXL. tv.,1997. évi LXXXI. tv.,  

168/1997. (X.6.) Korm. rend., 

73/2015. (III.30) Korm. rend., 

288/2009. (XII.15.) Korm. rend., 

39/2016. (XII.30.) MvM ut., 

25/2016. (IX.6.) Kmb. utasítás, 

13/2015. (VI.08.) MvM ut.

Kritikus élethelyzetek szociális 

szempontú, személyre szabott kezelése; a 

szervezet hatékony működése.

Kritikus élethelyzetek szociális 

szempontú, személyre szabott 

kezelése; a szervezet hatékony 

működése.

Főosztályvezető 21
Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság
2017.12.31 116 781 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

36.

Kerületi hivatalok és jegyzők gyermekvédelmi és gyámügyi 

tevékenységének átfogó és célellenőrzése; Gyermekvédelmi 

koordinációs feladatok; éves átfogó értékelés készítése a 

gyermek és fiatalkori bűnmegelőzésről; Gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi intézmények szolgáltatói nyilvántartásba 

bejegyzése, bejegyzett adatainak módosítása, törlése, és 

ellenőrzése; Másodfokú gyámhatósági tevékenység; Statisztikák 

készítése; Hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók 

foglalkoztatása, képzése, továbbképzése.

1997. évi XXXI. tv., 

331/2006. (XII.23.) Korm. rend., 

149/1997 (IX.10.) Korm. rend., 

369/2013.(X.24.) Korm. rend., 

OSAP 1210 és 1832 adatszolgáltatások,

25/2003. (V.13.) ESZCSM rend.

Egységes joggyakorlat, hibák feltárása, 

ügyintézés javítása; bűnmegelőzési, 

gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység; 

hatósági tevékenység ellátása; másodfokú 

döntések, másodfokú hatósági 

tevékenység ellátása, egységes 

jogértelmezés és joggyakorlat biztosítása 

a Fővárosban.

Jó állam, jó közigazgatás; 

bűnmegelőzés; intézmények 

törvényes működése; a 

gyámhivatalok döntésének 

törvényességének biztosítása, 

egységes joggyakorlat biztosítása. A 

bürokráciacsökkentő csomag 

végrahajtása.

Gyámügyi 

főosztályvezető-

helyettes, Szociális és 

gyámügyi osztályvezető

17

Jegyzők ellenőrzése esetén: 

jegyzők, polgármesteri 

hivatalok munkatársai; 

bíróságok, rendőrség, 

ügyészség, hivatásos 

pártfogók, gyermekjóléti 

szolgálatok, civil 

szervezetek; Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, 

elsőfokú gyámhivatalok

2017.12.31., illetve az 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által 

meghatározottak 

szerint; ellenőrzési terv 

szerinti ütemezésben; 

2017.02.15. a  

gyámhatósági statisztika 

esetén

94 537 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

37.

Szociális intézmények és szolgáltatások bejegyzése, módosítása, 

törlése a MŰKENG elektronikus rendszerben, valamint 

ellenőrzésük; másodfokú szociális hatósági tevékenység;  

kerületi hivatalok szociális hatósági tevékenységének szakmai 

irányítása és ellenőrzése.

1993. évi III. tv., 

369/2013. (X.24.) Korm. rend.,

63/2006. (III.27.) Korm. rend.

Szociális hatósági tevékenység ellátása; 

intézményi adatok nyilvánosságának 

biztosítása; másodfokú döntések, 

másodfokú hatósági tevékenység ellátása, 

egységes jogértelmezés és joggyakorlat 

biztosítása a Fővárosban.

Fogyatékkal élők védelme; 

intézmények törvényes működése; 

közérdekű adatok nyilvánossága, 

elektronikus ügyintézés; a kerületi 

hivatalok, szociális döntései 

törvényességének biztosítása, 

egységes joggyakorlat biztosítása.

Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály 

főosztályvezető-

helyettes, Szociális és 

Gyámügyi Osztály 

vezetője

15

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, a működési 

engedélyezési rendszert 

(MŰKENG) fejlesztő 

szervezet;  elsőfokú 

szociális hatóságok

2017.12.31., illetve az 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által 

meghatározottak 

szerint; ellenőrzési terv 

szerinti ütemezés-ben

 83.415.000 Ft       

Eseti 

gyámkirendelés 

125.000.000 Ft 

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

38.

Ellátja a 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben és az egyéb 

külön jogszabályokban meghatározott feladat-és hatáskörét illető 

feladatokat: pártfogó felügyelet, közvetítői eljárás 

büntetőügyekben és szabálysértési ügyekben, közérdekű munka 

büntetés végrehajtása (büntetőügyekben), jóvátételi munka 

végrehajtása. Illetékességi területén ellátja továbbá a 

hatáskörébe tartozó áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási 

feladatokat, valamint a 2. fokú hatósági feladatait. Részt vesz a 

Fővárosi Államigazgatási Kollégium Igazságügyi és Szociális 

Munkacsoportjának munkájában, a szakterületét érintő 

jogszabályok módosítására irányuló javaslatok 

véleményezésében.

2003. évi LXXX. t.v., 

2005. évi CXXXV. tv., 

2006. évi CXXIII. tv.,  

2013. évi CCXL. tv.,

2012. évi II. tv., 

2012. évi C. tv., 

2013. évi CCXL. tv.,

2015. évi CV. tv., 

8/2013. (VI.29.) KIM rend.,

274/2015. (IX.21.) Korm.rend.,

39/2016. (XII.30.) MvM utasítás, 

241/2015. (IX.8.) Korm.rend., 

240/2015. (IX.8.) Korm.rend., 

235/2015. (IX.4.) Korm.rend., 

234/2015. (IX.4.) Korm.rend.,

231/2015. (VIII.12.) Korm.rend., 

230/2015. (VIII.12.) Korm.rend.

Pártfogó felügyelet megvalósulása, a 

megelőző pártfogás megvalósulása, 

közérdekű munka büntetés 

végrehajtásának megvalósulása, 

jóvátételi munkával kapcsolatos 

ügyintézés, közvetítői eljárások 

lefolytatása, az áldozatsegítési támogató 

szolgáltatások és az állami kárenyhítés 

megvalósulása; tájékoztatás egyszerű 

megítélésű jogi ügyekben és a jogi 

segítőkkel kapcsolatos ügyintézés 

feladatainak megvalósulása.

Jó állam, jó közigazgatás elveinek 

megfelelő működés; bűnmegelőzés; 

büntetőeljárás gyorsítása, 

egyszerűsítése, hatékonyságának 

növelése; az ügyfelek érdekeinek 

megfelelő hatósági tevékenység 

ellátása. A bürökráciacsökkentő 

csomag végrahajtása. másodfokú 

döntések, másodfokú hatósági 

tevékenység ellátása, egységes 

jogértelmezés és joggyakorlat 

biztosítása a Fővárosban.

Állami tisztviselők, 

osztályvezetők, 

főosztályvezető-

helyettes, 

főosztályvezető

88

Bíróság, ügyészség, 

rendőrség, BV intézet, 

önkormányzat, szociális 

intézmény, Igazságügyi 

Minisztérium; Budapesti 

Ügyvédi Kamara, 

munkáltatók, pénzintézetek; 

egyéb társhatóságok; 

illetékességi területen 

elsőfokon eljáró jogi 

segítségnyújtó és 

áldozatsegítő szolgálatok

2017.12.31 489 368 000 Ft      
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

39.

A Magyar Állam által házasoknak, gyermekes családoknak és 

más, arra rászorulóknak méltányolható lakásigényük kielégítése 

érdekében nyújtott lakáscélú közvetlen támogatásokkal, 

kamattámogatásokkal és költségtérítéssel kapcsolatos állami 

feladatok. Ennek keretében állami hatóságként ellenőrzi a 

folyósított összegek jogszerű felhasználását, illetve az 

igénybevétel jogszerűségét a támogatások folyósításától kezdve 

az állami igény érvényesítésére meghatározott időszak 

lezárulásáig, figyelemmel kíséri a támogatás egész állami 

rendszerét, ellenőrzi azt, és bonyolítja az ezzel kapcsolatos 

pénzforgalmi, letéti számlakezelési, valamint az állami 

jelzálogjog, illetve terhelési és elidegenítési tilalommal 

kapcsolatos feladatokat. Érvényesíti a lakáscélú állami 

támogatásokkal összefüggő állami követeléseket.

2007. évi CVI. tv, 

25/2016. (IX.06.) kormánymegbízotti 

utasítás,

26/2016. (VI.25.) kormánymegbízotti  

utasítás, 

12/2001. (I. 31.) Korm. rend., 134/2009. 

(VI. 23.) Korm.  rend.,  66/2015. (III.30.) 

Korm.  rend., 341/2011. (XII. 29.) Korm.  

rend., 16/20016 (II.10.) Korm.  rend., 

17/2016 (II.10.) Korm.  rend.,  379/2016. 

(XII.2:) korm.  rend., 

Másodfokú lakástámogatási hatóság, 

továbbá a Magyar Állam képviseletében 

eljár a lakástámogatással kapcsolatos 

közigazgatási perekben.

Jó állam, jó közigazgatás elveinek 

megfelelő működés; másodfokú 

döntések, másodfokú hatósági 

tevékenység ellátása, egységes 

jogértelmezés és joggyakorlat 

biztosítása a Fővárosban.

Állami tisztviselők, 

főosztályvezető-

helyettes, 

főosztályvezető

2

Hitelintézetek, jegyzők, 

bíróságok, végrehajtók, 

egyéb társhatóságok. 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, elsőfokon 

eljáró lakástámogatási 

hatóságok

2017.12.31 11 122 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

40.

Ellátja a 362/2016. (XI. 29.) kormányrendeletben és az egyéb 

külön jogszabályokban meghatározott feladat-és hatáskörét illető 

feladatokat: eljár a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos 

igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben; a személyi 

kárpótlási eljárásokkal összefüggő hatósági ügyekben; a nemzeti 

gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben foglalt feladatok 

körében; a jogszabályban meghatározott személyes 

szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek 

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével 

kapcsolatos ügyekben. Adatszolgáltatást biztosít  a meglévő 

iratanyag alapján külföldi kárpótlási ügyekhez.

1991. évi XXV.  tv., 

1992. évi XXIV.  tv., 

1994. évi II.  tv., 

1992. évi XXXII. tv., 

1997. évi XXIX.  tv., 

2004. évi CXL  tv., 

2006. évi XLVII.  tv., 

2015. évi CXLIII. tv.

Kárpótlási hatósági feladatok 

megvalósulása. 

Jó állam, jó közigazgatás 

megvalósulása. 

Állami tisztviselők, 

osztályvezető, 

főosztályvezető

7

VERITAS Történetkutató 

Intézet, K&H Bank, 

Hadigondozottak 

Közalapítványa, 

Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálat

2017.12.31 38 927 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01
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41.

A Kerületi Hivatalok álláskeresők ellátásával és támogatásával 

kapcsolatos feladatai szakmai irányítása/koordinációja, az 

ellátások /támogatások kifizetésének pénzügyi lebonyolítása, 

valamint másodfokú hatósági tevékenység ellátása. 

1991. évi IV. tv.,

2011. évi CXCV. tv., 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend., 

6/1996. (VII. 16.) MüM rend., 

32/2016. (IX. 8.) NGM rend.,

320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 

Szabályszerű nyilvántartási és ellátási 

tevékenység. Az NFA decentralizált 

keretének hatékony flehasználása.

Az álláskeresők nyilvántartási, 

ellátási és támogatási rendszerének 

szabályszerű működtetése, az 

álláskeresők pénzbeli ellátásának 

biztosítása, a foglalkoztatási szint 

növelése, az álláskeresők munkaerő-

piaci integrációja. 

Foglalkoztatási Főosztály 

vezetője, Munkaerőpiaci 

Osztály vezetője, 

Alapkezelő Osztály 

vezetője, 

Közfoglalkoztatási és 

Igazgatási Osztály 

vezetője

25

Nemzetgazdasági 

Minisztérium,  Magyar 

Államkincstár, Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, 

munkáltatók

 2017.12.31.

Az ellátások és 

támogatások 

forrása a Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Alap.   Intézményi 

működési 

költségvetésből 

finanszírozott rész 

139.025.000 Ft.

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

42.

Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása és nyújtása, 

pályaválasztási kiállítás(ok), állásbörzék, munkáltatói fórumok 

szervezése, a gazdasági szervezetek, munkáltatók, 

munkavállalók csoportjainak széleskörű tájékoztatása.

1991. évi IV.  tv., 

30/2000. (IX.15.) GM rend.,  

32/2016. (IX. 8.) NGM rend., 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 

A szolgáltatásokat igénybe vevők 

elhelyezkedési esélyeinek növelése, a 

munkáltatók tájékoztatása, a 

pályaválasztás elősegítése.

A munkaerő-kínálat minőségének 

fejlesztése és a (szak)képzettségének 

növelése, valamint a gazdaság 

munkaerő-igényének kielégítése.

Foglalkoztatási Főosztály 

vezetője, Munkaerőpiaci 

Osztály vezetője, 

Alapkezelő Osztály 

vezetője, 

Közfoglalkoztatási és 

Igazgatási Osztály 

vezetője, 

Projektmenedzserek

14

Nemzetgazdasági 

Minisztérium,  Magyar 

Államkincstár, Budapesti 

Kereskedelmi és 

Iparkamara, munkáltatók, 

Szakképzési Centrumok, 

Képző Intézmények, 

Humánszolgáltatást nyújtó 

szervezetek, civil 

szervezetek

 2017.12.31.

A külső szervezet 

által nyújtott 

munkaerő-piaci 

szolgáltatások és a 

pályaválasztási 

kiállítás(ok) 

szervezési 

költségének forrása 

a Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Alap. Az 

állásbörzék, 

munkáltatói 

fórumok szervezési 

költsége az európai 

uniós forrásból 

megvalósuló 

projektek esetében 

ESZA, valamint 

hazai 

társfinanszírozás, 

az NFA 

előfinanszírozásáva

l, egyéb esetben 

költségvetési 

támogatás és saját 

bevétel. 77.854.000 

Ft intézményi 

működési költség.

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

43.

Közfoglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatos feladatok 

ellátása, a Kerületi Hivatalok szakmai irányítása/koordinációja, a 

közfoglalkoztatás hatósági ellenőrzése, a közfoglalkoztatási 

támogatások kifizetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok 

teljesítése.

2011. évi CVI. tv., 

2011. évi CXCV. tv., 

375/2010. (XII.31.) Korm. rend., 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend., 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rend.

Szabályszerű tervezési, nyilvántartási, 

támogatáskezelési, statisztikai 

tevékenység. Felelős keretgazdálkodás.

A hátrányos helyzetű, alacsony 

iskolai végzettségű, munkaerő-

piacról tartósan kiszoruló 

álláskeresők átmeneti 

foglalkoztatásának, és rendszeres 

jövedelmének biztosítása, illetve 

ezáltal legalább 15%-uk elsődleges 

munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedésének elősegítése.

Foglalkoztatási Főosztály 

vezetője, Alapkezelő 

Osztály vezetője, 

Közfoglalkoztatási és 

Igazgatási Osztály 

vezetője 

22

Belügyminisztérium, 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, Magyar 

Államkincstár, 

Munkáltatók/ 

Közfoglalkoztatók 

 2017.12.31.

A támogatások 

forrása a Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Alap 

közfoglalkoztatási 

támogatások 

előirányzata. 

Intézményi 

működési költség:   

122 342 000 Ft

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

44.

Az európai uniós forrásból megvalósuló (VEKOP-8.1.1-15, 

VEKOP-8.2.1-15) projektek eredményes megvalósítása, 

valamint a hazai forrású munkaerő-piaci 

programok/támogatások működtetése, a kerületi hivatalok ezzel 

kapcsolatos tevékenységének koordinációja.

1991. évi IV. tv.,

2011. évi CXCV. tv., 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rend., 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rend., 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend., 

6/1996. (VII. 16.) MüM rend., 

32/2016. (IX. 8.) NGM rend., 

Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program (VEKOP)

Az álláskeresők és inaktívak - különösen 

az alacsony iskolai végzettségűek és a 25 

éven aluliak - foglalkoztathatóságának 

javítása, nyílt munkaerőpiaci 

elhelyezkedésének támogatása, másrészt 

a közfoglalkoztatásból a versenyszférába 

való átlépés elősegítése.

Az álláskeresők és inaktívak - 

különösen a hátrányos helyzetűek 

(alacsony iskolai végzettségűek, 25 

éven aluliak stb.) 

foglalkoztathatóságának javítása, 

nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésük 

elősegítése, a közfoglalkoztatásból a 

versenyszférába való átlépés 

elősegítése.

Foglalkoztatási Főosztály 

vezetője, 

Projektmenedzserek, 

Munkaerőpiaci Osztály 

vezetője, Alapkezelő 

Osztály vezetője, 

Közfoglalkoztatási és 

Igazgatási Osztály 

vezetője

54

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, 

Belügyminisztérium, 

Közreműködő 

szervezet(ek), Magyar 

Államkincstár, 

Munkáltatók, 

Humánszolgáltatást nyújtó 

szervezetek, Képző 

Intézmények, civil 

szervezetek

 2017.12.31.

 Európai Szociális 

Alap+ hazai 

társfinanszírozás: 

340 841 546 Ft un. 

működési kiadás, 2 

494 104 414 Ft 

támogatásokra 

fordítható kiadás, 

valamint 12 főre 

vonatkozóan 66 

732 000 Ft 

intézményi 

működési költség 

 Európai Szociális Alap+ hazai 

társfinanszírozás, továbbá 

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel 

2017.07.01

45.

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók 

akkreditációja, ellenőrzése, pályáztatása, költségvetési 

támogatása, szerződéskötés, rehabilitációs szolgáltatók 

akkreditációja.

327/2012. (XI.16.) Korm.rend.,

327/2011. (XII.29.) Korm. rend.

A hazai forrású támogatások hatékony 

felhasználása, a foglalkoztatás bővítése, a 

foglalkoztatást végzők és rehabilitációs 

szolgáltatók ellenőrzött működése.

A megváltozott munkaképességű 

személyek célzott foglalkoztatásának 

szabályossága és az ahhoz biztosított 

állami támogatás szakmailag 

ellenőrzött adatok alapján történő 

folyósítása.

Rehabilitációs 

Akkreditációs és 

Ellenőrzési Osztály 

vezetője, 

RehabilitációsTámogatás

ok Osztálya vezetője

28

Magyar 

Államkincstár,Baranya, 

Borsod, Csongrád, Hajdú 

Megyei Kormányhivatalok, 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, Országos 

Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság és 

informatikai fejlesztők

2017. január 1- 2017. 

december 31.
155 708 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.06.30
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46.

Másodfokú rehabilitációs hatósági ügyek a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai megállapításának, 

jogosulatlanul felvett ellátások, megtérítések fellebbezési ügyei. 

Nemzetközi ügyekben koordináció.

2011. évi CXCI. tv.,     

327/2011 (XII. 29.) Korm. rend.

Jogorvoslati, fellebbezési eljárás 

lefolytatásaként rehabilitációs, vagy 

rokkantsági ellátás, megállapítása, vagy 

elutasítása, megtérítési ügyek. Hatósági 

felügyeleti eljárás.

Jó állam, jó közigazgatás; az 

egészségkárodott, fogyatékkal élők 

védelme, szociális helyzetük javítása; 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap 

bevételeinek védelme; 

társadalompolitikai célok 

megvalósítása.

Rehabilitációs Főosztály 

vezetője, Rehabilitációs 

Hatósági Osztály 

vezetője

21

Valamennyi megyeszékhely 

járási hivatalának 

rehabilitációs hatósága, 

Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság, 

Nyugdíjfolyosító 

Igazgatóság

2017. január 1- 2017. 

december 31.
116 781 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.06.30

47.

Másodfokú rehabilitációs szakértői és orvos-szakértői szervként 

komplex minősítés, orvosi, foglalkozási rehabilitációs, szociális 

szakértői tevékenység. Szakkérdések vizsgálata, szakértői 

feladatok ellátása.

2011. évi CXCI tv.,  

327/2011. (XII.29.) Korm. rend., 

92/2008. (IV. 23) Korm. rend.,

7/2012. (II.14) NEFMI rend.

Komplex minősítés,  orvosi, 

rehabilitációs, szociális szakértés, 

szakvélemények készítése, az egészségi 

állapot  foglalkoztathatóság, a szociális 

helyzet minősítése. Az egyéb 

szakkérdésekben orvosi vélemény 

készítése.

Az egészségkárosodottak, 

fogyatékkal élők 

foglalkoztathatóságának elősegítése; 

más hatóságok döntésének segítése a 

súlyos fogyatékosság orvos-szakmai 

minősítése által.

Rehabilitációs Főosztály 

vezetője, Orvos-szakértői 

Osztály, Rehabilitációs 

Szakértői Osztály 

vezetője

29

Baranya, Borsod, Csongrád, 

Fejér, Győr, Hajdú Megyei 

Kormányhivatalok, 

valamennyi megyei 

kormányhivatal hatósági 

osztálya, Országos 

Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság

2017. január 1- 2017. 

december 31.
161 269 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.06.30

48.

Hatósági nyilvántartások vezetése, névjegyzékek, 

továbbképzések akkreditációja, szervezése. Ügyfélszolgálat, 

irattár, postázás, ügyintézés.

2009. évi LXXVI. tv.,

327/2011. (XII.29.) Korm. rend.,

8/2012. (II.21.) NEFMI rend., 

25/2003. (V. 13.) ESzCsM rend., 

25/2009. (XI. 13.) SZMM rend.,

7/2012. (XII.11.) EMMI utasítás 

Névjegyzékek, közhiteles nyilvántartások 

publikálásra kerülnek, a továbbképzések 

akkreditációja és szervezése megtörténik, 

a Főosztály ügyvitele szervezett, rendben 

zajlik.

A jó állam, jó közigazgatás 

megvalósul az ügyfél kiszolgálással, 

a közhiteles nyilvántartások 

vezetésével, döntéshozatallal. 

Rehabilitációs Főosztály 

vezetője,  Nyilvántartási 

Rendszerek Osztály 

vezetője

16  - 
2017. január 1- 2017. 

december 31.
88 976 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.06.30

49.
Másodfokú építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok ellátása 

a fővárosban.

2004. évi CXL. tv.,

1997. évi LXXVIII.tv., 

343/2006. Korm.rend.,

312/2012. Korm.rend., 

191/2009. Korm.rend.,

245/2006. Korm.rend.,

178/2008. Korm.rend.

Jogszabályoknak megfelelő, hatékony 

feladatellátás, az épített környezet 

minőségének javulása, az építészei 

minőség, az építészeti értékek védelme 

érvényre jut; jó minőségű, szakszerű 

kivitelezés és ellenőrzés, valamint 

fenntartható jó minőségű épített 

környezet.

Hatékony, jogszerű ügyintézés; az 

épített környezet alakításának-

fejlesztésének és az építészeti 

valamint kulturális értékek 

védelmének összehangolása.

Főosztályvezető, 

Építésügyi Osztály 

vezetője

16

Polgármesterek, jegyzők, 

területi tervtanács, Lechner 

TK, ÉMI Nkft.

 2017.12.31. 88 976 000 Ft        
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

50.

Elsőfokú építésügyi hatósági feladatellátók építésügyi oktatása, 

vizsgáztatása; közreműködés ill. részvétel az építésügyi 

területen megtartásra kerülő kötelező szakmai 

továbbképzéseken.

487/2013.Korm. rend.

Az elsőfokú építésügyi feladatellátók 

leteszik az építésügyi vizsgát, hivatalunk 

eleget tesz az oktatási, vizsgáztatási ill. 

továbbképzési  kötelezettségének.

Hatékony, jogszerű oktatási, 

vizsgázatási feladatellátás.
Képzési felelős 16

Lechner TK, 

Miniszterelnökség
 2017.12.31. 88 976 000 Ft        

A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

51.

Nemzeti Korrupcióellenes Program teljesítésével kapcsolatban a 

Kormányhivatal feladatának ellátása - a jogorvoslattal nem 

érintett, azon jegyzői hatáskörbe tartozó építéshatósági ügyek 

felülvizsgálata, amelyekben nincs ellenérdekű fél, a 

közigazgatás korrupcióval szembeni ellenállóképeségének 

érdekében - két fővárosi kerület általános építésügyi 

hatóságánál.

1336/2015. (V.27.) Kormányhatározat, 

TER-1/2000/3/2016 Miniszterelnökséget 

vezető miniszter miniszteri utasítása 

A Nemzeti Korrupcióellenes Program 

Fővárosi Kormányhivatala számára 

megjelölt ellenőrzési feladat teljesítése a 

hatékony korrupcióellenes kormányzati  

célkitűzés érdekében.

Hatékony, jogszerű ügyintézés; az 

épített környezet alakítása-fejlesztése 

során a hatósági korrupció-

megelőzés.

Főosztályvezető, 

Építésügyi Osztály 

vezetője

4
Az érintett fővárosi 

kerületek jegyzői
2017.07.31 22 244 000 Ft        

A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

52.

A Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 

az Örökségvédelmi Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a 

hatósági, szakhatósági, törvényességi és szakszerűségi 

ellenőrzési jogkörök gyakorlása.

39/2016.(XII.30.) MvM utasítás, 

1997. évi LXXVIII.tv., 

2001. évi LXIV. tv.,

343/2006.(XII.23.) Korm. rend.,

496/2016.(XII.30.) Korm. rend.

Jogszerű első- és másodfokú hatáskör 

gyakorlás.

Hatékony, jogszerű ügyintézés; az 

épített környezet alakításának-

fejlesztésének és az építészeti 

valamint kulturális értékek 

védelmének összehangolása.

Főosztályvezető, 

Örökségvédelmi Osztály 

vezetője

Elsőfokú építésügyi, 

építésfelügyeleti és 

örökségvédelmi hatóságok, 

ügyfelek

 2017.12.31.
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

53.

Győri, Tatabányai, Egri Járási Hivatal kulturális 

örökségvédelmi, valamint műemléki értéket érintő építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásainak törvényességi, 

szakszerűségi ellenőrzése.

496/2016.(XII.30.) Korm. rend.
Jogszerű, szakszerű elsőfokú 

hatáskörgyakorlás.

A járási hivatalok jog- és szakszerű 

működése

Főosztályvezető, 

Örökségvédelmi Osztály 

vezetője

Elsőfokú örökségvédelmi 

hatóságok
 2017.12.31.

A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

54.

Műemlék ingatlanok jókarbantartásának, hasznosításának 

elérésére irányuló elsőfokú építésügyi, építésfelügyeleti és 

örökségvédelmi hatósági eljárások törvényességi, szakszerűségi 

vizsgálata.

Miniszterelnökség eseti utasításai szerint

Jogszerű, szakszerű elsőfokú 

hatáskörgyakorlás, kulturális örökség 

elemei védelmének biztosítása.

A járási hivatalok jog- és szakszerű 

működése.

Főosztályvezető, 

Örökségvédelmi Osztály 

vezetője

Elsőfokú örökségvédelmi 

hatóságok
 2017.12.31.

A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

55.
Közreműködés illetve részvétel a kulturális örökségvédelmi 

területen megtartásra kerülő kötelező továbbképzéseken
487/2013.(XII.17.) Korm. rend.

Örökségvédelmi munkatársak szakmai 

felkészültségének biztosítása.

Hatékony, jogszerű ügyintézés; az 

épített környezet alakításának-

fejlesztésének és az építészeti 

valamint kulturális értékek 

védelmének összehangolása.

Főosztályvezető, 

Örökségvédelmi Osztály 

vezetője

Miniszterelnökség, 

Budavári Ing. NKft.
 2017.12.31.

A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

56.

Kerületi hivatalok kormányablakainak és hatósági

osztályainak szakmai feladatában történő

segítségnyújtás.

320/2015. (X.30.) Korm. rend., 

272/2014. (XI.5.) Korm. rend.

Zökkenőmentes, jogszerű és szakszerű 

okmányirodai és hatósági feladatellátás.

Kerületi hivatalok feladat

ellátásának szakmai segítése.

Főosztályvezető, 

Hatósági Osztályok 

vezetői

Kerületi hivatalok  2017.12.31.
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

57.

A Kormányhivatal hatékony, költségtakarékos

hatósági feladatellátása a jogszabályok által

meghatározott hatáskörökben.

2004. évi CXL. tv.,

66/2015. (III.30.) Korm. rend.
Szakszerű, hatékony feladatellátás.

A Kormányhivatal ÉÖHOTF 

Főosztály szakszerű, hatékony 

ügyintézése

Főosztályvezető, 

Hatósági Osztályok 

vezetői

-  2017.12.31.
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

58.
A kerületi jegyzők hatáskörében lévő ügyekben az

egységes szakmai munka segítése.

2011. évi CLXXXIX. tv.,

2009. évi LXXVI tv.,

2003. évi XCII. tv.

Kerületi jegyzők jogszerű munkájának 

segítése.

Kerületi Jegyzők jogszerű

munkájának a segítése.

Főosztályvezető, 

Hatósági Osztályok 

vezetői

Kerületi jegyzők  2017.12.31.
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

59.

Kormányhivatal hatáskörébe tartozó új feladatok (2017-ben 

kibővült hadigondozotti ellátás, nem magyar állampolgárok 

anyakönyvi eseményeiről az illetékes külképviselet értesítése 

anyakönyvi kivonat küldésével, gépjármű eredetiség ellenőrzés, 

származás ellenőrzés, hatósági alvázszám utólagos 

engedélyezése, szépkorúak jubileumi juttatása, Magyar 

Igazolvány ügyek) hatékony  és szakszerű ellátása.

1994. évi XLV. tv.,     

255/2008 (X.21.) Korm. rend., 

326/2011. (XII.28.) Korm. rend.,

318/2001 (XII.29.) Korm. rend.,

301/2009 (XII.22.) Korm. rend  

Szakszerű, hatékony feladatellátás.
Kormányhivatal ÉÖHOTF Főosztály 

szakszerű, hatékony ügyintézése.

Főosztályvezető, 

Hatósági Osztályok 

vezetői

Miniszterelnökség, 

Belügyminisztérium
 2017.12.31.

A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

60. Érettségi vizsgaszervezés.
2011. évi CXC. tv.

100/1997. Korm. rend.,

Emelt és középszintű érettségi vizsgák 

megszervezése a fővárosban.

A tanév rendjében előírt vizsgák 

zavartalan lebonyolítása.

Főosztályvezető, 

Oktatási Osztály vezetője

Tankerületek, Oktatási 

Hivatal, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

 2017.12.31.
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01
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 72 293 000 Ft            

érettségiztető 

tanárok költsége  

330 000 000 Ft 

61 171 000 Ft        

228 001 000 Ft      

16



61.
Köznevelést érintő első és másodfokú hatósági jogkörök 

gyakorlása.

2011. évi CXC. tv.,

2011. évi CLXXXVII. tv.,

121/2013. Korm. rend.,

111/2010. Korm. rend.,

20/2012. EMMI rend. 

A jogszabályoknak megfelelő hatósági 

eljárás.

A köznevelési intézmények, 

fenntartók jogszerű és szakszerű 

működése.

Főosztályvezető, 

Oktatási Osztály vezetője

Tankerületek, Oktatási 

Hivatal, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

 2017.12.31.
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetés
2017.07.01

62.
Szakképzés vonatkozásában a szakmai vizsgaengedélyezés és 

ellenőrzés.
111/2010. Korm. rend.

A szakmai vizsgák törvényes 

lebonyolítása a fővárosban.

A szakmai vizsgaszervezők jogszerű 

és szakszerű működése.

Főosztályvezető, 

Oktatási Osztály vezetője
3

Szakképzési centrumok, 

Pest megyei 

Kormányhivatal, 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium

 2017.12.31. 16 683 000 Ft        
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

63.

Helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet; 

nemzetiségi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet; a 

helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek 

véleményezése.   Kiemelt feladat a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők képzése.

2011. évi CLXXXIX. tv., 

2011. évi CLXXIX. tv.,  

2011. évi CXCIV. tv.,          

119/2012. (VI.26.) Korm. rend.,

353/2011. (XII.30.) Korm. rend.

A jogszabály szerinti intézkedések 

alkalmazása.

Helyi önkormányzatok törvényes 

működésének biztosítása; 

nemzetiségi önkormányzatok 

törvényes működésének biztosítása; 

az adósságot keletkeztető ügyletek 

jogszabályi követelményeknek való 

megfelelőségének biztosítása. 

Képviselői képzés jogszabályoknak 

megfelelő lebonyolítása.

Főosztályvezető, 

Törvényességi 

Felügyeleti Osztály 

vezetője

15

Adósságot keletkeztető 

ügyletek vizsgálata során a 

Magyar Államkincstár

 2017.12.31. 83 415 000 Ft        
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetése
2017.07.01

64.
A Főosztályra érkező panaszok és közérdekű bejelentések, 

javaslatok kivizsgálása.
2013. évi CLXV. tv.

Jogszerűség, szakszerűség, egyszerű és 

ügyféllel való együttműködés elvének 

biztosítása.

A Polgármesteri Hivatalok, a 

Kormányhivatal és a kerületi 

hivatalok jog- és szakszerű 

működése.

Főosztályvezető, 

főosztályvezető-

helyettesek, 

osztályvezetők

7
Elsőfokú hatóságok 

(kerületi hivatalok; jegyzők)
 2017.12.31. 38 927 000 Ft        

A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetés
2017.07.01

65.

A Főosztály ügyköreihez kapcsolódó bírósági döntések (ítéletek, 

végzések) folyamatos figyelemmel kísérése, az eljárási gyakorlat 

döntésekhez igazítása.

2004. évi CXL. tv.
Jogszerű első- és másodfokú hatáskör 

gyakorlás.

Kormányhivatal zökkenőmentes, jog- 

és szakszerű működése.

Főosztályvezető, 

főosztályvezető-

helyettesek, 

osztályvezetők

7

Kormányhivatal Jogi és 

Koordinációs Főosztály Jogi 

és Perképviseleti Osztálya

 2017.12.31. 38 927 000 Ft        
A Kormányhivatal 2017. évi 

költségvetés
2017.07.01

66.

Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, beszerzési 

eljárások koordinálása, közbeszerzési szabályzat elkészítése, 

közbeszerzési terv naprakész kezelése, statisztikai 

adatszolgáltatás teljesítése, szakmai kapcsolattartás a hivatal 

szervezeti egységeivel és külső hatóságokkal.

2010. évi CXXX. tv.,

2015. évi CXLIII. tv.,

320/2015. (X.30.) Korm.rend.,

168/2004. (V.25.) Korm.rend.,

39/2016. (XII.30.) MvM utasítás

Budapest Főváros Kormányhivatala 

kötelmi jogi rendszerét képező 

szerződések megkötése, közbeszerzések 

és beszerzések lebonyolítása

Közbeszerzések lebonyolítása a 

jogszabályokban meghatározottak 

szerint

Főosztályvezető 6 -
2017. január 1. – 2017. 

december 31.
33 366 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel 

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

67.
Költségvetés tervezése, végrehajtása, fizetési kötelezettségek 

teljesítése a vonatkozó jogszabályi háttér alapján.

2000. évi C. tv.,

4/2013. (I.11.) Korm. rend.,

2011. évi CXCV tv.,

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,

2012. évi XCIII. tv.,

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet,

belső utasítások

Törvényes működés. Szabályszerűség. Főosztályvezető 53 -
2017. január 1. – 2017. 

december 31.
294 733 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel, valamint pályázati 

források

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

68. Bevételek beszedése, egyeztetése, továbbutalások előkészítése.

2000. évi C. tv.,

4/2013. (I.11.) Korm. rend.,

2011. évi CXCV tv.,

368/2011. (XII.31.) Korm. rend.,

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,

2012. évi XCIII. tv.,

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet,

belső utasítások

Törvényes működés. Szabályszerűség. Főosztályvezető 38 -
2017. január 1. – 2017. 

december 31.
211 318 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

69.
Szociális ellátások kifizetése, kerületi hivatalokkal kapcsolatos 

pénzügyi koordinációs feladatok.

1993. évi III. tv.,

1997. évi XXXI. tv.,

2003. évi XCII. tv.,

63/2006. (III.27.) Korm.rend.,

62/2006.(III.27.) Korm.rend.,

149/1997. (IX.10.) Korm.rend,

30/2015. (VII.3.) Kormánymegbízotti 

utasítás

Törvényes működés. Szabályszerűség. Főosztályvezető 16 -
2017. január 1. – 2017. 

december 31.
88 976 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

70.
Bérek, nem rendszeres járandóságok számfejtése kincstári 

rendszerben, MÁ kapcsolattartás. 

2000. évi C. tv.,

4/2013. (I.11.) Korm. rend.,

368/2011. (XII.31.) Korm. rend.,

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,

2012. évi XCIII. tv.,

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet,

belső utasítások

Törvényes működés. Szabályszerűség. Főosztályvezető 28 -
2017. január 1. – 2017. 

december 31.
155 708 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

71.

Kiküldetések, könyvelési feladatok, számviteli egyeztetések, 

eszköz- nyilvántartás, leltározás, selejtezés, adatszolgáltatások, 

költségvetési jelentések, költségvetési beszámoló, beszámolás

2000. évi C. tv.,

2011. évi CXCV. tv.,

4/2013. (I.11.) Korm. rend.,

368/2011. (XII.31.) Korm. rend.,

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,

2012. évi XCIII. tv.,

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet,

belső utasítások

Törvényes működés. Szabályszerűség. Főosztályvezető 33 -
2017. január 1. – 2017. 

december 31.
183 513 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

72.

A kormányhivatali munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása 

(irodaszerek, egyéb anyagok, tárgyi eszközök). A beszerzett 

eszközök raktározásának biztosítása.

2011. évi CXCIV. tv.,

2015. évi CXLIII. tv.
Kormányhivatal működése.

A Kormányhivatal működéséhez 

szükséges tárgyi feltételek 

biztosítása.

Főosztályvezető 20

Irodaszer, informatikai 

kellékanyag és egyéb 

beszállító cégek

2017. január 1. – 2017. 

december 31.
111 220 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

73.

A Kormányhivatal vagyonkezelésében és használatában lévő 

gépjármű- állománnyal kapcsolatos feladatok ellátása 

(nyilvántartás, teljes körű üzemeltetés biztosítása, javítások 

elvégeztetése, biztosítási szerződéskötések lebonyolítása). A 

Kormányhivatali belső postajáratok  gépjárművel történő 

biztosítása.

2009. évi LXII. tv.,

48/2015. (VIII.14.) Kormánymegbízotti 

utasítás,

23/2015. (VI.24.) Kormánymegbízotti 

utasítás

Kormányhivatal szakszerű, hatékony 

működése.

A Kormányhivatal működéséhez 

szükséges tárgyi feltételek 

biztosítása.

Főosztályvezető 43
Gépjármű szervizek, 

biztosítási cégek

2017. január 1. – 2017. 

december 31.
239 123 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.
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 72 293 000 Ft            

érettségiztető 

tanárok költsége  

330 000 000 Ft 
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74.

A Kormányhivatal használatában lévő épületek üzemeltetési 

(karbantartási és javítási munkák), gondnoki feladatainak 

ellátása. Költöztetések lebonyolítása, mobiltelefonokkal 

kapcsolatos feladatok ellátása. Közüzemi szolgáltatások 

igénybevételével kapcsolatos feladatok ellátása. A főosztályi 

feladatkörbe tartozó szolgáltatások közbeszereztetése esetén a 

műszaki, szakmai adatok megadása.

2011. évi CXCIV. tv.,

2015. évi CXLIII. tv.,

eseti utasítások

A Kormányhivatal működését szolgáló 

ingatlanokban a munkavégzés 

biztosításra kerül üzemeltetési 

szempontból.

A Kormányhivatal működéséhez 

szükséges tárgyi feltételek 

biztosítása. A Kormányhivatal  

működéséhez szükséges 

szolgáltatások jogszabályokban 

megfelelő beszerzése.

Főosztályvezető 50

Közüzemi szolgáltatók, 

mobiltelefon szolgáltatók, 

ingatlan karbantartó cégek, 

költöztető cégek, takarító 

cégek, őrzés-védelmi 

szolgáltatást ellátó cégek, 

egyéb szolgáltatást végző 

cégek

2017. január 1. – 2017. 

december 31.
278 050 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

75.

A Kormányhivatal által vagyonkezelt, ingyenesen használat és 

bérelt ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelési feladatok 

ellátása (nyilvántartás, vagyonkataszteri jelentés az MNV Zrt. 

felé, vagyonkezelői jog igénylések, bérbeadókkal és közös 

képviselőkkel egyeztetések).

2011. évi CXCIV. tv.,

2015. évi CXLIII. tv.,

eseti utasítások

A Kormányhivatal működését szolgáló 

használt ingatlanok nyilvántartása 

naprakész. Vezetői információ 

szolgáltatására alkalmas. Az 

ingatlanvagyonnal való felelős 

gazdálkodás megvalósul. Az állami 

vagyonnal kapcsolatos jogszabályi 

előírások betartásra kerülnek.

A Kormányhivatal  

vagyonkezelésében, használatában 

lévő vagyonnal való felelős 

gazdálkodás biztosítása.

Főosztályvezető 12

Miniszterelnökség,

MNV Zrt.,

Társasházi közös 

képviseletek, üzemeltető 

cégek, bérbeadók, 

önkormányzatok

2017. január 1. – 2017. 

december 31.
66 732 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

76. Eszköznyilvántartás, leltározás, selejtezés.

2000. évi C. tv.,

2011. évi CXCV. tv.,

4/2013. (I.11.) Korm. rend.,

368/2011. (XII.31.) Korm. rend.,

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet, 

belső utasítások

Törvényes működés. Szabályszerűség.  Főosztályvezető 11 -
2017. január 1. – 2017. 

december 31.
61 171 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel

2017. január 1. – 

2017. december 

31.

77.

A bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren kívüli 

eljárásokban a kormánymegbízott és a Kormányhivatal 

képviseletének biztosítása közigazgatási, munkaügyi, kártérítési 

perekben.  A Kormányhivatal kintlévőségeinek  behajtására, 

valamint az egyéb igények érvényesítésére irányuló eljárásokban 

való részvétel, jogi képviselet.

2013. évi V. tv.,

1952. évi III. tv., 

39/2016. (XII.30.) MvM utasítás

A  Kormányhivatal hatékony, színvonalas 

és egységes jogi képviselete a bíróságok 

előtti eljárásokban, valamint jogi 

segítségnyújtás szerződések megkötésére, 

működés és szakmai feladatellátással 

összefüggésben.

A  Kormányhivatal hatékony, 

színvonalas és egységes jogi 

képviselete a bíróságok előtti peres 

és nemperes eljárásokban. A jogi 

szakértés biztosítása funkcionális és 

a szakmai működtetéshez.

Jogi és Perképviseleti 

Osztály vezetője, eljáró 

jogi képviselő

24 - 2017.12.31 133 464 000 Ft      
költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

78.

Jogi dokumentumok szerkesztése és jogi szempontú 

felülvizsgálata (szerződések, utasítások, ügyrendek, jogszabály 

tervezetek).

2013. évi V. tv.,

2015. évi CXLIII. tv.,

39/2016. (XII.30.) MvM utasítás

A Kormányhivatal kötelmi jogi 

rendszerét képező szerződések 

megkötése, jogi közreműködés közjogi 

szervezetszabályozó eszközök 

megalkotásában, közbeszerzési 

szerződések jogi felülvizsgálata.

A Kormányhivatal feladatellátásához 

szükséges kötelmi jogi rendszer 

működtetése. Hatályos jogszabályok 

által előírt és a működéshez 

szükséges egyéb közjogi 

szervezetszabályozó eszközök 

megalkotásában való közreműködés 

jogi szempontú felülvizsgálat során. 

Közbeszerzési eljárásban készített 

szerződések jogi szempontú 

felülvizsgálata.

 Főosztályvezető 6 - 2017.12.31 33 366 000 Ft        
költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

79.

Koordinálja a fővárosi kerületi hivatalok szakmai és 

funkcionális feladatellátását, szerződéseit, ügyfélfogadási 

rendjét, kapcsolattartásait, hatósági munka végzését, valamint az 

integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) 

működését.

66/2015. (III. 30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30.) MvM utasítás, 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 

Szakmai és funkcionális feladatellátás 

realizálása és optimalizálása, eljárási 

standardok alkalmazása. A  

kormányablakok szakszerű, 

ügyfélközpontú működése. 

A kerületi hivatalok koordinációja és 

működtetése. A kormányablakok 

szakszerű, ügyfélközpontú 

működése.

 Koordinációs Osztály 

vezetője
12 - 2017.12.31 66 732 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

80.
Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai kialakításának 

koordinálásában való közreműködés.
 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás

Döntés előkészítés,

koordináció, kivitelezés ellenőrzése.

Kormányablakok szakszerű, 

ügyfélközpontú működése.
Főosztályvezető 12

Miniszterelnökség, Integrált 

Ügyfélszolgálatok 

Kialakítása Projektiroda

2017.12.31 66 732 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

81.

Miniszterelnökségi, országos és szervezeti szintű szervezési, és 

koordinációs feladatok ellátása, rendezvényszervezés. A belső 

utasítások szervezeti és jogszabályi változások szerinti 

lekövetése, egységes szemléletű monitoringozása, kidolgozása.

66/2015. (III.30.) Korm. rend., 

39/2016. (XII.30.) MvM utasítás,

9/2011. (II.15.) Korm. rend.

A jogszabályokban és belső 

utasításokban meghatározott 

koordinációs feladatok ellátása a 

Kormányhivatal működését szolgálja. 

A több ágazatot érintő kormányzati 

döntések végrehajtásának területi 

összehangolása.

Szervezési Osztály 

vezetője
7

Önkormányzatok, 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, illetékes 

vízügyi igazgatóság, 

Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ

2017.12.31 38 927 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

82.

A Kormányhivatal kötelező képzésszervezési feladatokainak 

ellátásán túl két uniós projekt keretében megvalósuló képzés 

(KÖFOP-2.1.1 -VEKOP-15 projekt, KÖFOP-2.1.1.3.-VEKOP-

15-2016-00002 projekt) magas színvonalú lebonyolítása, a 

képzés, továbbképzés színvonalának és eredményességének 

elemzése. 

2016. évi LII. tv.,  

321/2016. (X. 27.) Korm. rend.,  66/2015. 

(III. 30.) Korm. rend., 174/2011. (VIII. 

31) Korm. rend.,

35/1998. (II. 27.) Korm. rend., 

125/1993. (IX.22.) Korm. rend., 

273/2012. (IX.28.) Korm. rend

Állami tisztviselők és köztisztviselők 

vizsgáinak, valamint az ezek 

előkészítésére szolgáló tanfolyamok 

megszervezése és lebonyolítása.  

Állampolgársági eljáráshoz szükséges 

alkotmányos alapismeretek vizsgák 

megszervezése és lebonyolítása.

A képzések megszervezése és 

lebonyolítása, belső képzések 

folyamatos monitoringja. E -

ügyintézést támogató képzés 

nyilvánossága.

Szervezési Osztály 

vezetője
7

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Vezető – és 

Továbbképzési Intézet, 

Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatal, 

Miniszterelnökség, 

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal

2017.12.31 38 927 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

83.

A Kormányhivatal ügyirat-kezelési, ügyviteli, ügyfélszolgálati 

feladatainak ellátása, az ezzel kapcsolatos belső szabályozók 

előkészítése, szakmai koncepciók kidolgozása, szervezeti 

szinten irattár racionalizálás. 

Közreműködik az e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos 

feladatok területi és országos összehangolásában, 

szervezésében. Szervezeten belül és országosan az egyes 

elektronikus ügyintézési folyamatok bevezetése, a jó gyakorlatok 

kidolgozása, terjesztése.

Részt vesz az EKEIDR projekt megvalósításában.

66/2015. (III. 30.) Korm. rend., 174/2011. 

(VIII. 31) Korm. rend., 39/2016. (XII.30.) 

MvM utasítás, 335/2005. (XII.29.) Korm. 

Rend.  13/2015. (VI.8.) MvM utasítás

A közigazgatás korszerűsítése, az e-

közigazgatás kialakítása.

A hatékony közigazgatási működés 

elősegítése.

Szervezési Osztály 

vezetője
15  - 2017.12.31 83 415 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

84.

A korábbi FÖMI audit - felülvizsgálat és javaslattétel

különös tekintettel az alábbi területekre:

IT biztonság, rendszerek biztonsági osztályba sorolása, 

határvédelem, licencgazdálkodás (Oracle, MS, VMware, stb.), 

géptermek, szerverpark, hálózat, adattárolás, mentés, archiválás, 

DRS, folyamatok.

2013. évi L. tv.,

66/2015.  (III.30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30.) MvM utasítás,

41/2015. (VII. 15.) BM rend.

A jogszabályi előírásoknak történő 

megfelelés.
Informatikai szintű egységesítés.

Informatikai Osztály 6. 

vezetője
9  - 2017.06.30 50 049 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.03.31

85.
Groupwise elektronikus levelezési szolgáltatás kiterjesztése a 

2017.01.01-vel integrálódott szervezeti egyégekre.
38/2016. (XII.29.) MvM rend.

A korábbi szolgáltatások kiváltása az új 

központi szolgáltatással.

A működés racionalizálása és 

hatékonyságnövelés.

Minden Informatikai 

Osztály vezetője
25 - 2017.02.28 139 025 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.01.31
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86. NOÉ projekt szolgáltatásainak további bevezetése.
66/2015.  (III.30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30) MvM utasítás

Saját szolgáltatások kiváltása 

központiakkal.
Hatékonyságnövelés.

Informatikai Osztály 2. 

vezetője
13 - 2017.12.31 72 293 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

87.
Központi igény és hibabejelentő rendszer (KIBER) kiterjesztése 

a 2017.01.01-vel integrálódott szervezeti egyégekre.

66/2015.  (III.30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30) MvM utasítás

Az informatikai igények teljesülése 

gyorsabbá válik, minden fázisa pontosan 

nyomon követhető.

A gyors és hatékony informatikai 

szolgáltatások biztosítása.

Minden Informatikai 

Osztály vezetője
20  - 2017.03.31 111 220 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.02.28

88.
Naprakész informatikai eszköznyilvántartás bevezetése, az 

integrálódott szervezeti egységek eszközeinek rögzítése.
39/2016. (XII.30) MvM utasítás

A KIBER rendszer bevezetése 

eszköznyilvántartási feladatokra. 

Kialakításra kerül egy egységes 

megnevezési rendszer az informatikai 

eszközök vonatkozásában. Az előírt 

mozgatási bizonylatok kiállítása a 

rendszeren belül biztosított lesz.

Kormánymegbízotti utasításban 

foglaltak teljesülése.

Minden Informatikai 

Osztály vezetője
109  - 2017.06.30 606 149 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.03.31

89. Informatikai biztonsági oktatás. 2013. évi L. tv.
A jogszabályi előírásoknak történő 

megfelelés.

A munkatársak informatikai 

biztonsággal kapcsolatos tudásának 

növekedése, felelsősségteljesebb 

munkavégzés.

Informatikai Osztály 3. 

vezetője
1  - 2017.12.31 5 561 000 Ft          

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

90.
Hordozható eszközök biztonságának felülvizsgálata és 

korszerűsítése.
2013. évi L. tv.

A jogszabályi előírásoknak történő 

megfelelés.

A munkatársak informatikai 

biztonsággal kapcsolatos tudásának 

növekedése, felelsősségteljesebb 

munkavégzés.

Minden Informatikai 

Osztály vezetője
15  - 2017.12.31 83 415 000 Ft        

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

91.

A Kormányhivatal feladatellátásának informatikai támogatása, 

számítástechnikai és telekommunikációs eszközök telepítése és 

üzemeltetése.

66/2015.  (III.30.) Korm. rend., 

39/2016. (XII.30) MvM utasítás

A Kormányhivatal szakterületei, szakmai 

szervezetei el tudják látni feladataikat.

A kormányhivatali munkafeltételek 

rendelkezésre állása.

Minden Informatikai 

Osztály vezetője
109  - 2017.12.31 606 149 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

92.
Számítógép-hálózatok felülvizsgálata és javaslattétel azok 

szükség szerinti bővítésére, korszerűsítésére.

66/2015.  (III.30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30) MvM utasítás

Számítógép-hálózataink állapotának 

pontos ismerete, konkrét információk 

rendelkezésre állása, a szükséges 

beszerzési eljárásokhoz.

Hatékonyságnövelés.
Informatikai Osztály 4. 

vezetője
30  - 2017.12.31 166 830 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

93.

A korábbi FÖMI és MKEH által igénybe vett NTG 

adatkapcsolatok felülvizsgálata, a megtartandó szolgáltatások 

integrálása a Kormányhivatal szolgáltatási szerződésébe.

66/2015.  (III.30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30) MvM utasítás

Egységes szolgáltatási szerződéssel 

megalapozott, a feladatellátást és az 

országos üzemeltetést biztosító 

adatkapcsolatok kialakítása.

Költséghatékony működés.
Informatikai Osztály 4. 

vezetője
20

Nemzeti 

Infokommunikációs Zrt.
2017.03.31 111 220 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.02.28

94.

Az Egészségbiztosítási Főosztály és az Egészségbiztosítási 

Hatósági Főosztály munkaállomásain futó operációs rendszerek 

és alkalmazások korszerűsítése

66/2015.  (III.30.) Korm. rend., 

1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat, 

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

Az egységesítéstől a feladatellátás 

javulása és az üzemeltetési költségek 

csökkenése várható.

Informatikai szempontú egységesítés.
Informatikai Osztály 3. 

vezetője
10

Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő;  Nemzeti 

Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

2017.12.31 55 610 000 Ft        
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

95.

Integrálódott szervezetek, szervezeti egységek vezetékes telefon 

szolgáltatásának felülvizsgálata, javaslattétel a szükségesnek 

tartott fejlesztésekre.

66/2015.  (III.30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30) MvM utasítás

Korszerűbb és olcsóbb vezetékes telefon 

szolgáltatások biztosítása, lehetőség 

szerint azok illesztése a Kormányhivatal 

vezetékes telefon szolgáltatási 

rendszerébe.

Költséghatékony működés.
Informatikai Osztály 4. 

vezetője
30 - 2017.06.30 166 830 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.03.31

96.

A Kormányhivatal hagyományos - analóg és digitális - vezetékes 

telefon szolgáltatásainak, telefonalközpontjainak felülvizsgálata, 

javaslattétel a szükségesnek tartott fejlesztésekre.

66/2015.  (III.30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30) MvM utasítás

Korszerűbb és olcsóbb vezetékes telefon 

szolgáltatások biztosítása.
Költséghatékony működés.

Informatikai Osztály 4. 

vezetője
30 - 2017.09.30 166 830 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.06.30

97.

További használatra alkalmatlan számítástechnikai eszközök 

selejtezésének előkészítése, közreműködés a selejtezés 

végrehajtásában.

66/2015.  (III.30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30) MvM utasítás

A selejtezést követően pontosabb képet 

kapunk a ténylegesen használatra 

bevonható eszközök számáról.

Kormánymegbízotti utasítás 

teljesülése.
Főosztályvezető 109  - 2017.12.31 606 149 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2016.07.01

98.
IT biztonság tudatosság erősítése - interaktív tréning 

felhasználóknak.
2013. évi L. tv.

A jogszabályi előírásoknak történő 

megfelelés.

A munkatársak informatikai 

biztonsággal kapcsolatos tudásának 

növekedése, felelsősségteljesebb 

munkavégzés.

Minden Informatikai 

Osztály vezetője
109 - 2017.12.31 606 149 000 Ft      

Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

99.

EKEIDR2

Az "EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi 

közigazgatásra történő kiterjesztése" (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-

2016-00032) kiemelt projekt megvalósítása a KÖFOP-1.0.0-

VEKOP-15 konstrukció keretében.

1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat, 

38/2016. (XII. 29.) MvM rend.,

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 

• Egységesített, konszolidált iratkezelési 

szoftverek,

• Integrált kormányhivatali 

szakrendszerek,

• Kormányhivatalok és állami szervek 

közötti elektronikus kapcsolattartás,

• Kormányhivatali szervezet és működés 

egyszerűsítése, hatékonyságának javítása,

• Elektronikus ügyintézés feltételeinek 

megteremtése,

• Önkiszolgáló ügyintézés feltételeinek 

megteremtése,

• Egyablakos ügyintézés feltételeinek 

megteremtése,

• Ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz 

közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások 

kialakítása,

• Jelentős ügyszámú eljárások 

folyamatának újraszervezése, 

egyszerűsítése,

• Szakhatósági eljárásokat kiváltó új 

folyamatok informatikai támogatásának 

megteremtése.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-

fejlesztés Operatív Program 

keretében európai uniós forrásból 

megvalósuló a területi közigazgatás 

egészét érintő informatikai projektek 

hatékony és eredményes 

megvalósítása.

Informatikai 

Főosztályvezető;

Uniós Fejlesztési 

Programiroda vezetője

EKEIDR2 Projektiroda

35

Miniszterelnökség

Nemzeti 

Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség

Belügyminisztérium

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem

2017.12.31
 2 749 985 929 Ft / 

2 121 042 257 Ft 

Európai Szociális Alap + 

Költségvetés
2017.07.01
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100.

EMTR

A "Területi államigazgatás egységes működését támogató 

rendszerfejlesztések" (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045) 

kiemelt projekt megvalósítása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 

konstrukció keretében.

1137/2016. (III. 21.) Korm. Határozat 

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 

A projekt keretében:

• Kialakul az egységes kormányhivatali 

hálózati és szolgáltatás igénybevételi 

infrastruktúra („Egységes 

kormányhivatal”), felszámolva a virtuális 

magánhálózatok szövevényéből adódó 

együttműködési gondokat, kialakítva a 

teljes rendszerre nézve egységes külső 

biztonsági felületet, egyponton történő 

külső kapcsolattartás, a kormányzati 

szolgáltatások (kormányzati felhő, 

szeüszök, szakrendszerek) összehangolt 

elérési módját.

• Az informatikai rendszerek egységes 

elérés menedzselési rendszerének 

személyügyi rendszerrel integrált 

kialakításával lehetővé válik az 

ügyintézők gyors átrendelése az egyes 

feladatok között.

• Kialakul a kormányhivatal szintű 

szolgáltatás menedzselés.

• Kialakításra kerül az aláírás minta alapú 

hitelesítési rendszer.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-

fejlesztés Operatív Program 

keretében európai uniós forrásból 

megvalósuló a területi közigazgatás 

egészét érintő informatikai projektek 

hatékony és eredményes 

megvalósítása.

Informatikai 

Főosztályvezető

Uniós Fejlesztési 

Programiroda vezetője

EMTR Projektiroda

8

Miniszterelnökség

Nemzeti 

Infokommunikációs 

Szolgáltató zRt.

Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség

Belügyminisztérium

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem

2017.12.31
 9 000 000 000 Ft / 

5 993 880 000 Ft 

Európai Szociális Alap + 

Költségvetés
2017.07.01

101.

PELL

"A pénzbeli ellátások megállapításával kapcsolatos központi 

szakrendszerek továbbfejlesztése" (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-

2016-00047) kiemelt projekt megvalósítása a KÖFOP-1.0.0-

VEKOP-15 konstrukció keretében.

1137/2016. (III. 21.) Korm. Határozat, 

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet,

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 

Utazási költségtérítés eljárásának 

egységesítése és egyszerűsítése

Táppénz ellátás számfejtés új alapokra 

helyezése, a teljes körű tételes. 

nyilvántartási és számfejtési rendszer 

kialakítása.

Egyéb pénzbeli ellátások, illetve 

kapcsolódó eljárások egyszerűsítése.

Közös ügyviteli – közigazgatási eljárási 

platform kialakítása valamennyi 

egészségbiztosítás jellegű pénzbeli 

ellátási formára.

Határozatok, végzések elkészítése 

valamennyi feladatellátás esetében.

Egészségbiztosításhoz köthető egyéb 

kormányhivatali eljárások 

elektronizálása, hatásköri 

átcsoportosításból adódó változtatások 

elvégzése.

Szociális ellátás, illetve rehabilitációval 

kapcsolatos ügyintézés központi 

informatikai hátterét támogató 

fejlesztések.

Informatikai kapacitásokat biztosító 

erőforrás fejlesztések.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-

fejlesztés Operatív Program 

keretében európai uniós forrásból 

megvalósuló a területi közigazgatás 

egészét érintő informatikai projektek 

hatékony és eredményes 

megvalósítása.

Informatikai 

Főosztályvezető

Uniós Fejlesztési 

Programiroda vezetője

EMTR Projektiroda

8

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

Nemzeti 

Infokommunikációs 

Szolgáltató zRt.

Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség

Belügyminisztérium

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem

2018.12.31
 4 000 000 000 Ft / 

2 920 575 300 Ft 

Európai Szociális Alap + 

Költségvetés

támogatási 

szerződésben 

rögzítettek 

szerint

102.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedési szakterületeinek a 

Kormányhivatalba történő integrációja.
382/2016. (XII. 2.) Korm. rend.

Közlekedési Főosztály megfelelő 

működése.

Kormányhivatal szakszerű, 

kiegyensúlyozott működése.
Főosztályvezető 75

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium
2017.12.31 417 075 000 Ft      A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

103.
A belvízi hajózás környezeti terhelése csökkentésének 

elősegítése.

2000. évi XLII. tv., 

13/2001. (IV.10.) KöViM rend.

A belsőégésű motorral hajtott hajók káros 

anyag kibocsájtásának csökkentése.

Szakmai szempontok aktív 

képviselete.

Közlekedési Főosztály, 

Hajóüzem Biztonsági és 

Regiszteri Osztály 

vezetője

12 - 2017.12.31 66 732 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

104.  A hazai hajóépítés szakmai támogatása.
2000. évi XLII.tv., 

13/2001. (IV.10.) KöViM rend.

Tervbírálatot tartalmazó végzés, 

tervjóváhagyó határozat, építés közbeni- 

és üzembe helyezés előtti szemle 

jegyzőkönyv, üzemképesség 

megállapítást és tanúsítást tartalmazó 

hajóokmány.

Szakmai szempontok aktív 

képviselete.

Közlekedési Főosztály, 

Hajóüzem Biztonsági és 

Regiszteri Osztály 

vezetője

12 - 2017.12.31 66 732 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

105.

Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, 

Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével 

kapcsolatos hajózási szakmai feladatok kiemelt ellátása 

 452/2015. (XII. 28.) Korm. rend. Sikeres rendezvény lebonyolítás.
Szakmai szempontok aktív 

képviselete.

Közlekedési Főosztály, 

Hajózási Engedélyezési 

és Ellenőrzési  Osztály és 

Kikötői Osztály vezetője

 10 - 2017.12.31 55 610 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

106.

Gyorsforgalmi útépítések, forgalomba helyezések hatósági 

eljárásainak lefolytatása a benyújtott építtetői kérelmek alapján 

(M0 északi szektor, M30-R4 csatlakozás, M30 Miskolc-

T.németi, R76)

 2003. évi CXXVIII. tv.

Jogszerű és szakmailag megalapozott, 

határidőn belül meghozott döntések. A 

forgalombiztonsági követelmények 

érvényesítése.

Forgalombiztonsági szempontok, 

jogszerű és szakmailag megalapozott 

döntések.

 Közlekedési Főosztály, 

Útügyi Osztály vezetője
 11

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.; Magyar 

Közút NPZrt.; Országos 

Rendőr-főkapitányság

2017.12.31 61 171 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

107.

Megyei Jogú Városok programban szereplő, a hatáskörbe tartozó 

közlekedési hatósági eljárások  lefolytatása a benyújtott építtetői 

kérelmek alapján (M25, M44).

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 

Jogszerű és szakmailag megalapozott, 

határidőn belül meghozott döntések. A 

forgalombiztonsági követelmények 

érvényesítése.

Kormányzati célkitűzés elérésének 

támogatása.

 Közlekedési Főosztály, 

Útügyi Osztály vezetője
 11

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.; Magyar 

Közút NP Zrt.; Országos 

Rendőr-főkapitányság; 

Megyei és fővárosi Rendőr 

Főkapitányságok

2017.12.31 61 171 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01
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108.
A közúti határátkelőhelyek  fejlesztésével kapcsolatos  eljárások  

lefolytatása a benyújtott építtetői kérelmek alapján.
382/2016. (XII. 2.) Korm. rend.

Jogszerű és szakmailag megalapozott, 

határidőn belül meghozott döntések. Az 

EU által előírt  forgalombiztonsági és 

forgalomszabályozási követelmények 

érvényesítése.

Kormányzati és EU célkitűzés 

elérésének támogatása.

Közlekedési Főosztály, 

Útügyi Osztály vezetője
 11

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.; Magyar 

Közút NPZrt.; Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal,  Megyei és 

fővárosi Rendőr 

Főkapitányságok

2017.12.31 61 171 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

109.

Gyorsforgalmi útépítési engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó 

hídügyi hatósági eljárások lefolytatása a benyújtott építtetői 

kérelmek alapján (M44 Kőröshíd, M0 északi szektor alagutak, 

M85 alagutak).

 2003. évi CXXVIII. tv. 

Jogszerű és szakmailag megalapozott, 

határidőn belül meghozott döntések. A 

közlekedésbiztonsági követelmények 

érvényesítése.

Közlekedésbiztonsági szempontok, 

jogszerű és szakmailag megalapozott 

döntések.

 Közlekedési Főosztály, 

Hídügyi Osztály vezetője
 11

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.; Magyar 

Közút NPZrt.

2017.12.31 61 171 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

110.

Megyei Jogú Városok programban szereplő, a hatáskörbe tartozó 

hídügyi hatósági eljárások  lefolytatása a benyújtott építtetői 

kérelmek alapján  (M25, M44 hídjai)

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 

Jogszerű és szakmailag megalapozott, 

határidőn belül meghozott döntések. A 

közlekedésbiztonsági követelmények 

érvényesítése.

Kormányzati célkitűzés elérésének 

támogatása.

 Közlekedési Főosztály, 

Hídügyi Osztály vezetője
 11

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.; Magyar 

Közút NPZrt.

2017.12.31 61 171 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

111.

A közúti  nagyhidakkal, alagutakkal kapcsolatos  eljárások  

lefolytatása a benyújtott építtetői kérelmek alapján (Lánchíd, 

Várhegyi alagút).

382/2016. (XII. 2.) Korm. rend.

Jogszerű és szakmailag megalapozott, 

határidőn belül meghozott döntések. A 

közlekedésbiztonsági követelmények 

érvényesítése.

Kormányzati és EU célkitűzés 

elérésének támogatása.

Közlekedési Főosztály, 

Hídügyi Osztály vezetője
 11

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.; Magyar 

Közút NPZrt.

2017.12.31 61 171 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

112.
Jelzálogjog önálló zálogjoggá alakítása  kapcsán folyamatos 

kapcsolattartás az érintett pénzintézetekkel.

2013. évi V. tv, 

2016. évi LXXVII. tv.,

1997. évi CXLI. tv.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

zökkenőmentes intézése, naprakész és 

költséghatékony ügyintézés.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

zökkenőmentes intézése, naprakész 

és költséghatékony  ügyintézés, 

bürokráciacsökkentés.

Ingatlan-nyilvántartási 

osztályvezető, 

földhivatali igazgatási 

osztályvezető, 

titkárságvezető 

jogtanácsos

3  -  2017.12.31. 16 683 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

113.
DALNET24 (digitalizált alaprajzok a neten keresztül a nap 24 

órájában) kiemelt projekt koordinálása.

EKOP-2.1.17/A jelű a "Földhivatali 

folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és 

ahhoz szükséges korszerűsítése" 

elnevezésű kiemelt projekt

DALNET24 program adminisztratív 

feladatainak ellenőrzése, végrehajtása és 

koordinálása.

DALNET24 program adminisztratív 

feladatainak ellenőrzése, 

végrehajtása és koordinálása.

Földhivatali igazgatási 

osztályvezető, 

titkárságvezető 

jogtanácsos

2  -  2017.12.31. 11 122 000 Ft        A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

114.

 A Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 

Program KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15 „Az adminisztratív terhek 

csökkentése” tárgyú felhívás keretében a „Mezőgazdasági 

Vízhasználati Információs és Ellenőrzési Keretrendszer 

(VIZEK) kialakítása” projekt. 

1004/2016. (I.18.) Kormányhatározat

 A VIZEK információs rendszere 

számára szükséges téradatokhoz való 

hozzáférés és távérzékeléses öntözés 

monitoring kialakítása konzorciumi 

tagként.

Az adminisztratív terhek 

csökkentése.

Távérzékelési Osztály 

vezetője
20-22  -  2018. év vége 300 000 000 Ft  KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

támogatási 

szerződésben 

rögzítettek 

szerint

115.
EIONET és COPERNICUS európai feladatok és  

COPERNICUS nemzeti feladatok.

 ETC/ULS konzorciumi keret-

megállapodás (FÖMI /1667-5 /2014) és 

kapcsolódó jelenlegi és tervezett 

ETC/ULS-EEA szolgáltatási szerződések 

(SC56586, SC56655) Tervezett BFKH - 

EEA keretszerződés a 

EEA/IDM/R0/16/009 feladatkiírás 

alapján

 Az EEA és a tagországok technikai 

támogatása a COPERNICUS földfelszín 

monitorozási feladatok ellátásában.  

Nemzeti COPERNICUS földfelszín 

monitorozási feladatok ellátása.

Hatékony együttműködés a 

tagországokkal.

Távérzékelési Osztály 

vezetője
10

European Topic Centre / 

Urban Land Use and Soil 

(ETC/ULS); Európai 

Környezetvédelmi 

Ügynökség (EEA) 

 2018.12.31 100 100 000 Ft

ETC/ULS konzorciumi 

megállapodás és  EEA 

(Copernicus) keretszerződés

szerződésben 

rögzítettek 

szerint

116.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetése projekt V. ütemének az állami 

átvételhez a folyamatos minőségbiztosítás a légifényképezés és 

ortofotó készítés tárgyban

Megállapodás a Földművelésügyi 

Minisztérium Földügyi Főosztálya, a 

(Földmérési és Távérzékelési Intézet és a 

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között. 

isz.: FÖMI/8094-2/2016 )

Minőségbiztosítás a légifelvételek és 

ortofotók előállítása során.

Minőségbiztosítás a légifelvételek és 

ortofotók előállítása során.

 Távérzékelési Osztály 

vezetője
9

Földművelésügyi 

Minisztérium Földügyi 

Főosztálya,Nemzeti 

Kataszteri Program 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

 2017. 08. 01. 15 000 000 Ft
Földművelésügyi Minisztérium 

Földügyi Főosztály megbízása
2017.12.31

117.

Részvétel A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú 

távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai 

Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű 

megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” KEHOP-

4.3.0-15-2016-00001 projektben.

Konzorciumi partnerként részvétel a 

KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 

projektbenKEHOP-4.3.0-15-2016-

00001 pályázati kiírás

A projekt keretein belül létrejövő 

ökoszisztéma-szolgáltatási térkép, illetve 

országos térinformatikai adatbázis 

kialakításában való részvétellel a projekt 

sikeres megvalósulásának biztosítása.

Konzorciumi részvétel a KEHOP-

4.3.0-15-2016-00001 projekt 

meg-valósításában.

Szolgáltató Osztály 

vezetője
9

Projekt konzorcium

Konzorciumvezető: 

Földművelésügyi 

Minisztérium

Résztvevők:

MTA Ökológia 

Kutatóközpont,

Hortobágyi Nemzeti Park,

Kiskunsági Nemzeti Park

2017. január 1. – 2017. 

december 31. (több 

éves projekt, további 

években folyamatosan)

Projekt fizikai 

befejezésének tervezett 

napja: 2020. 

12. 31.

A záró kifizetési 

igénylés benyújtá-sának 

határideje: 2021.

01.30.

50 049 000 Ft

A közösségi jelentőségű 

természeti értékek hosszú távú 

megőrzését és fejlesztését, 

valamint az EU Biológiai 

Sokféleség Stratégia 2020 

célkitűzéseinek hazai szintű 

megvalósítását megalapozó 

stratégiai vizsgálatok” KEHOP-

4.3.0-15-2016-00001 projekt

támogatási 

szerződésben 

rögzítettek 

szerint

118.

Integrált irányítási rendszer dokumentáció aktualizálás, rendszer 

működtetése, belső és külső audit valamint NAH akkreditációs 

eljárás.  EIR rendszerbiztonsági feladatok.

Akkreditált kifizetőhely státusz fenntartás 

és  akkreditált kifizetőhely státusz 

fenntartás.

Kézikönyv, eljárások, munkautasítások,  

IBSZ.
Tanúsított irányítási rendszer.

Szolgáltató Osztály 

vezetője
25

Qstar Kft 

SGS Kft
2017.12.31 139 025 000 Ft saját bevétel évente

119.
Konzorciumi részvétel az európai GNSS hálózatok integrációját 

szolgáló EPOS-IP projektben.
Elnyert H2020 konzorciumi pályázat

Az EPOS kereteiben szolgáltatott 

geodéziai adatbázis és kiemelt gazdasági 

jelentőségű geodéziai szolgáltatás.

Geodéziai adatbázis és kiemelt 

gazdasági jelentőségű geodéziai 

szolgáltatás.

Kozmikus Geodéziai 

Osztály vezető
2  - 2017.12.15 11 122 000 Ft

H2020 projekt 

NKFIH projekt 
évente
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120.

A Közös Agrárpolitika reformja által indukált adatbázisok 

létrehozása üzemeltetése és fenntartása. Szőlőültetvények 

országos térinformatikai nyilvántartása. Területalapú 

támogatásokkal összefüggő feladatok.  2014-2020 közötti 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatásokkal összefüggő feladatok.A Magyar 

Államkincstár által átruházott feladatok.

Az európai uniós alapokból származó 

támogatásokat meghatározó EU-s és hazai 

jogszabályok.

MePAR tematikus fedvények előállítási 

feladatai.A MePAR üzemeltetési és 

fejlesztési feladatai, a MePAR 

programszerű felújítása, ügyfél kérésére 

és hivatalból indított blokk-

felülvizsgálat, területalapú támogatások 

távérzékeléses ellenőrzése, tematikus 

fedvények felújítása és változásvezetése, 

egyéb távérzékeléses és térinformatikai 

elemzések, űrfelvétel-beszerzés, ortofotó-

beszerzés, átruházott feladatokkal 

kapcsolatos helyszíni ellenőrzés. A 

VINGIS éves, országos, alfanumerikus 

felújítása. Az évközi változásvezetés, 

tematikus rétegek éves felújítása. 

Ellenőrzési csomagok előállítása, 

térképek nyomtatása. Termékleírások 

térképi mellékleteinek elkészítése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 

„Agrártámogatásokkal kapcsolatos 

feladatok” fejezetének (40. pont, 45. 

§) megvalósítása.

Szolgáltató Osztály 

vezetője,

Mezőgazdasági 

Távérzékelési és 

Helyszíni Ellenőrzési 

Osztály vezetője, 

MePAR Fejlesztési 

Koordinációs és 

Üzemeltetési Osztály 

vezetője

98

Földművelésügyi 

Minisztérium, Magyar 

Államkincstár, Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal,Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa, Szőlészeti 

és Borászati Kutatóintézet

Folyamatosan ellátandó 

feladat,

2017.12.31
980 000 000 Ft

Az FM-től igényelt támogatás 

valamint A pénzügyi forrás 

fedezete a Kincstár intézményi 

költségvetéséből kerül 

finanszírozásra az előkészítés alatt 

álló megállapodás (Delegálási 

Szerződés) alapján

2018. II. félév

121.

Főosztályi Téradat-Tárház üzemeltetése, továbbfejlesztése.

Online téradat-szolgáltatások üzemeltetése és továbbfejlesztése, 

a szükséges termékfejlesztéseket is beleértve.
2012. évi XLVI. tv.  

Interoperabilitás megvalósulása a 

Főosztály téradatai tekintetében. 

Elektronikus adatszolgáltatás külső 

partnerek felé. Téradatok elérhetősége 

geoportálon keresztül, valamint éves 

szinten mintegy 18 000 db légifelvétel 

digitalizálása és publikálása a fentrol.hu-

n. 

Légifilmtár digitálissá alakítása és 

adatbázisba szervezése.  Egységes 

adatkészlet és adatszerkezet a külső 

és a belső adatkonzisztencia 

biztosítására.

Térinformatikai Osztály 

és Szolgáltató Osztály 

vezetője 

15

3 fő munkavállaló 

megbízási szerződéssel 

(légifelvételek 

digitalizálása), és 

ViaMap Kft. (fentrol.hu és 

geoshop.hu)

2017. január 1. – 2017. 

december 31.
106 700 000 Ft  Saját bevétel

2017. I és II. 

félév végén

122.

Jelzálogjog önálló zálogjoggá alakítása                                                                                                             

kapcsán folyamatos kapcsolattartás az érintett pénzintézetekkel. 

A 2016. évben indult Világbank felméréshez kapcsolódó 

földügyi igazgatási kérdések megválaszolása, kapcsolattartás a 

Világbank képviselőjével, sajtómegkeresés esetén publikáció 

előkészítése. A 2024-es Olimpiai Pályázat lebonyolításához 

szükséges ingatlan-nyilvántartást érintő feladatok előkészítése, 

adatok szolgáltatása.

2016. évi LVIII. tv.

2013. évi V. tv, 

2016. évi LXXVII. tv., 

1997. évi CXLI. tv.

Subnational Doing Business 2017 Projekt

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

zökkenőmentes intézése, naprakész és 

költséghatékony  ügyintézés.

Soron kívüli adatszolgáltatás, a felmérést 

követően az eredmények értékelése, 

következtetések levonása.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

zökkenőmentes intézése, naprakész 

és költséghatékony  ügyintézés, 

bürokráciacsökkentés.

Soron kívüli adatszolgáltatás, a 

felmérést követően az eredmények 

értékelése, következtetések levonása. 

Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok 

megrendezésével, az olimpiai 

létesítmények és a kiemelt 

jelentőségű olimpiai beruházások 

megvalósításával kapcsolatos ügyek 

támogatása, kiemelt ügyintézés.

Ingatlan-nyilvántartási 

osztályvezető, 

földhivatali igazgatási 

osztályvezető, 

titkárságvezető 

jogtanácsos

7  - 
2017.01.01 - 

2017.12.31.
38 927 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

123.

A 16 darab földhivatali alkalmazás és adatbázis fejlesztése, 

üzemeltetése és támogatása, a TAKARNET ügyfélszolgálati 

feladatok ellátása

 - 

A földügyi feladatok ellátáshoz 

szükséges szak adatbázisok és 

alkalmazói rendszerek rendelkezésre 

állása.

A földügyi hatósági feladatok 

ellátása.

Földügyi Fejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály 

vezetője

35
Kormányhivatalok 

(adatgazdák)
folyamatos 600 000 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.12.31

124. E-ingatlan-nyilvántartás. KÖFOP-1.2.1. 

Az egységes rendszer és egységes 

alapadatok biztosítják a kormányzati 

nyilvántartásokkal való 

összekapcsolódást (interoperabilitás), 

ezáltal megvalósul a kapcsolódó 

nyilvántartások földügyi adatokkal 

történő kiszolgálása.

Az ingatlan-nyilvántartás és az állami 

térképi nyilvántartást vezető 

informatikai környezet 

összehangolása, egységesítése.

Ingatlan-nyilvántartási 

osztályvezető, földmérési 

és földügyi 

osztályvezető, 

földhivatali igazgatási 

osztályvezető, 

titkárságvezető 

jogtanácsos

4  -  2017.12.31. 22 244 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

125.

2016. évben indult Világbank felméréshez kapcsolódó földügyi 

igazgatási kérdések megválaszolása, kapcsolattartás a Világbank 

képviselőjével, sajtómegkeresés esetén publikáció előkészítése. 

Subnational Doing Business 2017 Projekt

Soron kívüli adatszolgáltatás, a felmérést 

követően az eredmények értékelése, 

következtetések levonása.

Soron kívüli adatszolgáltatás, a 

felmérést követően az eredmények 

értékelése, következtetések levonása.

Ingatlan-nyilvántartási 

osztályvezető, földmérési 

és földügyi 

osztályvezető, 

földhivatali igazgatási 

osztályvezető, 

titkárságvezető 

jogtanácsos

4  -  2017.12.31. 22 244 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

126.

A 2024-es Olimpiai Pályázat lebonyolításához szükséges 

ingatlan-nyilvántartást érintő feladatok előkészítése, adatok 

szolgáltatása.

2016. évi LVIII. tv.
A pályázathoz szükséges soron kívüli 

adatszolgáltatás és döntéshozatal.

Az Olimpiai és Paralimpiai Játékok 

megrendezésével, az olimpiai 

létesítmények és a kiemelt 

jelentőségű olimpiai beruházások 

megvalósításával kapcsolatos ügyek 

támogatása, kiemelt ügyintézés.

Ingatlan-nyilvántartási 

osztályvezető, földmérési 

és földügyi 

osztályvezető, 

földhivatali igazgatási 

osztályvezető, 

titkárságvezető 

jogtanácsos

4  -  2017.12.31. 22 244 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01
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127.
Külkereskedelmi államigazgatási hatósági és egyes 

kereskedelmi engedélyezési feladatok.

1998. évi L. tv., 

159/2005. (VIII.16.) Korm. rend.,   

25/2006. (II. 3.) Korm. rend., 

52/2012.(III.28.) Korm.rend., 

274/2016. (IX. 15.) Korm.rend.,  

a Tanács 111/2005/EK rendelete, 

az Európai Parlament és a Tanács 

273/2004/EK rendelete, 

a Tanács 2173/2005/EK rendelete, 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/478 rendelete, 

az Európai Parlament és Tanács 

1308/2013/EU rendelete, 

az Európai Parlament és a Tanács 

98/2013/EU rendelete

A kábítószer-prekurzorokkal folytatott 

tevékenységek engedélyezése, 

felügyelete, egyes nemzeti korlátozás alá 

eső, veszélyes eszközök, termékek  

külkereskedelmi forgalmának 

ellenőrzése, a közös agrárpiaci szervezés 

keretén belül a mezőgazdasági termékek 

behozatalának engedélyezése, a közös 

kereskedelempolitikán belüli felügyeleti 

intézkedések végrehajtásában való 

közreműködés.

Az állampolgárok egészségének, 

biztonságának, környezetének 

védelme érdekében az EU közös 

agrárpiaci és kereskedelempolitikai 

intézkedéseinek érvényesítése. 

Főosztályvezető, a 

Kereskedelmi Osztály 

vezetője

12

Társhatóságok: Országos 

Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi 

Intézet, Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal,Országos 

Rendőr-főkapitányság. 

2017.12.31 66 732 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

128.

A közraktározási piac szabályozásával és ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok és az éves általános ellenőrzési terv 

végrehajtása.

1996. évi XLVIII. tv.

Az áru- és pénzforgalmi viszonyok 

fenntartása, fejlesztése, a termelés 

hiteligényének jobb kielégítése, a 

közraktári jeggyel mint értékpapírral 

szembeni közbizalom fenntartása és 

növelése, a közraktározási piac 

zavarainak megelőzése, a 

szabályozottság, a jogkövető magatartás 

és a prudens működés elérése, a 

szabálytalanságok felderítése. 

Jogszerű, hatékony feladatellátás, az 

ügyfélbarát ügyintézési gyakorlat 

érvényesítése, a szolgáltató jellegű 

közigazgatás erősítése.

Idegenforgalmi és 

Közraktározás-

felügyeleti Osztály 

vezetője

6

A Magyar Nemzeti Bank 

szakhatóságként a 

zálogkölcsön-nyújtási 

tevékenység ellenőrzésében

2017.12.31 33 366 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

129.

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekkel 

(utazásszervezői, utazásközvetítői, idegenvezetői, tartós 

szálláshasználati szolgáltatási és lovas szolgáltató 

tevékenységek) kapcsolatos hatósági feladatok ellátása és ezzel 

öszefüggésben a 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtása.

2004. évi CXL. tv., 

2009. évi LXXVI. tv., 

2005. évi CLXIV. tv.,

213/1996 (XII.23.) Korm. rend., 

141/2011. (VII.21.) Korm. rend., 

14/2008. (XII.20.) ÖM rend., 

33/2009. (XII.18.) ÖM rend. 

A jogszerűen végzett szolgáltatási 

tevékenység folytatásával kapcsolatos 

hatósági döntés meghozatala, a 

jogszerűtlen tevékenységek 

szankcionálása.

A szolgáltatási tevékenységet 

megkezdő vállalkozások jogszerű 

tevékenység-gyakorlásának 

előmozdítása, a feketegazdaság 

visszaszorítása, a jogszerű működés 

elősegítése.

Osztályvezető, 

Idegenforgalmi és 

Közraktározás-

felügyeleti Osztály

10 - 2017.12.31 55 610 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

130.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 

összefüggő hatósági feladatok ellátása az utazásszervező és -

közvetítő tevékenység, az idegenvezetői tevékenység, valamint a 

tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység kapcsán.

2009. évi LXXVI. tv., 

2005. évi CLXIV. tv.

A jogszerűen végzett szolgáltatási 

tevékenység folytatásával kapcsolatos 

hatósági döntés meghozatala, 

nyilvántartás vezetése, valamint - 

szükség szerinti - ellenőrzési 

cselekmények lefolytatása.

A szolgáltatások szabad áramlásával 

összefüggő alapelv érvényülésének 

előmozdítása, a jogszerű 

tevékenységgyakorlás biztosítása.

Osztályvezető, 

Idegenforgalmi és 

Közraktározás-

felügyeleti Osztály

5 - 2017.12.31 27 805 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

131.

A nemesfémből készült tárgyak nemesfémtartalmának 

meghatározásával, tanúsításával, fémjellel történő ellátásával 

kapcsolatos feladatok, a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos 

hatósági tevékenységek, valamint a Pmt. szerinti  felügyeleti 

tevékenység ellátása.

2001. évi CVIII. tv., 

2004. évi XXXIV. tv., 

2004. évi CXL.tv., 

2005. évi CLXIV. tv., 

2007. évi CXXXVI. tv.,  (Pmt.)

2009. évi XLVII. tv., 

2009. évi LXXVI. tv., 

2011. évi CXII. tv., 

55/2009. (III. 13.) Korm. rend.,

210/2009. (IX. 29.) Korm. rend.,

187/2011. (IX. 14.) Korm. rend.,

364/2016. (XI. 29.) Korm. rend.,

365/2016. (XI. 29.) Korm. rend.,

35/2011. (IX. 14.) NGM. rend.,

57/2006. (VIII. 3.) GKM rend.

Jogszerű hatósági döntések meghozatala, 

közhiteles nyilvántartások vezetése, a 

fogyasztók védelmének biztosítása, a 

jogszabályban előírt fém-, illetve 

névjelzések elhelyezési kötelezettségének 

történő megfelelés, egyenlő 

versenyfeltételek biztosítása, a 

pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának visszaszorítása. 

A jó állam, jó közigazgatás

elveinek megfelelő működés;  

az ügyfelek érdekeinek megfelelő

hatósági tevékenység ellátása, 

fogyasztók érdekeinek védelme, a 

bűnmegelőzés hatékonyságának 

növelése.

Főosztályvezető, 

Nemesfém 

Nyilvántartási, 

Ellenőrzési és Vizsgálati 

Osztály vezetője, 

Nemesfémhitelesítési és 

Pénzmosás Felügyeleti 

Osztály vezetője

42 - 2017.12.31 233 562 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

132.

Hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti, valamint nemzeti 

külkereskedelmi államigazgatási feladatkörben hatósági 

feladatok zökkenőmentes, szakszerű ellátása az integráció 

megvalósítása során.

258/2012/EU rend., 

428/2009/EK rend., 

1236/2005/EK rend., 

2014. évi V. tv., 

2005. évi CIX. tv., 

2004. évi XXIX. tv., 

1997. évi CIV. tv., 

1970. évi 12. tvr., 

1975. évi 11. tvr., 

365/2016. (XI.29.) Korm. rend., 

160/2011. (VIII.18.) Korm.rend., 

301/2005. (XII.23.) Korm. rend.,  

212/1998. (XII.24.) Korm. rend., 

21/2013. (I. 30.) Korm. rend.,  

13/2011 (II.22.) Korm. rend., 

144/2011 (VII.27.) Korm. rend., 32/2007. 

(III.19.) GKM  rend.                                            

Hadiipari gyártás: haditechnikai 

termékek gyártásának és szolgáltatás-

nyújtásának engedélyezése és 

ellenőrzése. Haditechnikai 

külkereskedelem: a haditechnikai 

eszközök és szolgáltatások kivitelével, 

behozatalával, transzferjével és 

tranzitjával, valamint 

brókertevékenységével összefüggő 

hatósági engedélyek kiadása; 

vállalkozások tanúsítása; ellenőrzések. 

Kettős felhasználású termékek: export-, 

transzfer-, brókerügyleti és 

tranzitengedély kiadása; Nemzetközi 

importigazolás kiadása;  Ellenőrzések; 

Nemzetközi egyezmények hazai 

végrehajtása: konzultációk, 

adatszolgáltatások; Szankciós termékek: 

engedélyezés.

A jó állam, jó közigazgatás

elveinek megfelelő működés; az

ügyfelek érdekeinek megfelelő

hatósági tevékenység ellátása, Irinyi-

terv, jogszerű ügyintézés,  gazdasági 

szereplők működése.

Főosztályvezető, 

Haditechnikai Osztály 

vezetője, 

Exportellenőrzési 

Osztály vezetője

20

Társhatóságok és 

minisztériumok 

(Belügyminisztérium, 

Honvédelmi Minisztérium, 

Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, 

Alkotmányvédelmi Hivatal, 

IH, Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat, 

Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálat, 

Terrorelhárítási Központ, 

Országos Rendőr-

főkapitányság, Nemzeti Adó- 

ás Vámhivatal, Országos 

Atomenergia Hivatal, 

Országos Epidemiológiai 

Központ)

2017.12.31 111 220 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01
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133. Hazai anyakönyvezési feladatok ellátása.
2010. évi I. tv., 

32/2014. (V. 19.) KIM rend.

Magyar állampolgárok külföldön történt 

anyakönyvi eseményeinek magyarországi 

anyakönyvezése és az ezekhez 

kapcsolódó feladatok teljesítése.

Hazai anyakönyvezési feladatok 

teljes körű, hatékony ellátása; a 

klasszikus anyakönyvezési ügyek 

feldolgozása; egyszerűsített 

honosítási anyakönyvi hátralék 1/3-

ának feldolgozása.

Állampolgársági és 

Anyakönyvi 

Főosztályvezető, 

Főosztályvezető-

helyettes,  Hazai 

Anyakönyvi Ügyek 1-2. 

Osztályának 

osztályvezetői

50

Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, 

Igazságügyi Minisztérium, 

Belügyminisztérium, 

Miniszterelnökség, Megyei 

kormányhivatalok, helyi 

(önkormányzati) 

anyakönyvvezetők

2017.12.31 278 050 000 Ft
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

134.
Egyszerűsített honosítási kérelmek döntésre történő 

előterjesztése.

1993. évi LV. tv., 

125/1993. (IX.22.) Korm. rend.

Egyszerűsített honosítási, 

visszahonosítási kérelmek előterjesztése 

és az ezekhez kapcsolódó feladatok 

teljesítése.

Nemzetpolitikai célkitűzés 

végrehajtása, kormányzati célok 

érvényre juttatása.

Főosztályvezető, 

Főosztályvezető-

helyettes, Egyszerűsített 

Honosítási Osztály 

vezetője

61

Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, 

Igazságügyi Minisztérium, 

Országos Rendőr-

főkapitányság, 

Terrorelhárítási Központ, 

Alkotmányvédelmi Hivatal, 

Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatal, 

Miniszterelnökség, Megyei 

kormányhivatalok, helyi 

(önkormányzati) 

anyakönyvvezetők

2017.12.31 339 221 000 Ft
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

135.
Névváltoztatási kérelmek ügyében döntési javaslat készítése, 

anyakönyvezéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátása

2010. évi I. tv., 

32/2014. (V. 19.) KIM rend.

Magyar állampolgárok névváltoztatási 

kérelmeinek feldolgozása az elektronikus 

anyakönyvi rendszerben.

Névváltoztatási és anyakönyvi ügyek 

teljes körű, határidőben történő 

ellátása és az ezekhez kapcsolódó 

feladatok teljesítése.

Állampolgársági és 

Anyakönyvi 

Főosztályvezető, 

Főosztályvezető-

helyettes,  

Névváltoztatási és 

Anyakönyvi Osztály 

osztályvezetője

10

Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, 

Igazságügyi Minisztérium, 

Miniszterelnökség, Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, 

Megyei kormányhivatalok, 

helyi (önkormányzati) 

anyakönyvvezetők, 

Országos Nemzetiségi 

Önkormányzatok,

2017.12.31 55 610 000 Ft
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

136.

Állampolgársági ügyintézés:                  

1. Hagyományos honosítási kérelmek döntésre történő 

előterjesztése.          

2. Magyar állampolgárságról való lemondási kérelmek döntésre 

történő előterjesztése. 

3. Állampolgárság megállapítása iránti kérelmek 

(állampolgársági bizonyítvány, a magyar állampolgárság 

nyilatkozattal történő megszerzése, állampolgárság megállapítás 

más szerv megkeresésére).

1993. évi LV. tv., 

125/1993. (IX.22.) Korm.rend. 

Hagyományos honosítási és lemondási 

kérelmek előterjesztése, állampolgársági 

bizonyítvány kiállítása, a magyar 

állampolgárság megszerzését tanúsító 

bizonyítvány kiállítása, megkereső szerv 

értesítése az állampolgársági vizsgálat 

eredményéről és az ezekhez kapcsolódó 

feladatok teljesítése.

Állampolgársági kérelmek szakszerű 

és határidőben történő elbírálása.

Állampolgársági és 

Anyakönyvi 

Főosztályvezető, 

Főosztályvezető-

helyettes, Honosítási és 

Állampolgárság 

Megállapítási Osztály 

osztályvezetője

31

Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, 

Igazságügyi Minisztérium, 

Országos Rendőr-

főkapitányság, 

Terrorelhárítási Központ, 

Alkotmányvédelmi Hivatal, 

Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatal, 

Miniszterelnökség, Megyei 

kormányhivatalok, helyi 

(önkormányzati) 

anyakönyvvezetők

2017.12.31 172 391 000 Ft
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

137.

Nyilvántartással kapcsolatos feladatok:          

1. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldiek 

nyilvántartásba vételi, törlési, adatváltozási ügyei.                   

2. Kedvezményes honosítottak nyilvántartási ügyei.               3. 

Honosított, visszahonosított polgárok részére hivatalból kiállított 

személyazonosító igazolványok ügyintézése.           

4. Egyéb nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok.

1992. évi LXVI. tv., 

414/2015. (XII.23.) Korm.rend. 

1993. évi LV. tv.

1. Szabad mozgás és tartózkodás  jogával 

rendelkező külföldiek nyilvántartásba 

vétele, törlése, adatváltozásának 

átvezetése iránti intézkedés  

2. Kedvezményes honosítottak 

nyilvántartási adatainak pontosítása, 

lakcímigazolvány ügyekben intézkedés 

(kiadás, csere, pótlás)

3. Honosított, visszahonosított polgárok 

részére hivatalból kiállított 

személyazonosító igazolvánnyal történő 

ellátása, adathelyesség ellenőrzése

4. Egyéb nyilvántartás vezetésével 

kapcsolatos feladatok (külföldön élő 

magyar állampolgárok adatmódosítása, 

javítása), külfüldön született magyar 

állampolgárságú gyermekek hazai 

anyakönyvezés utáni nyilvántartásba 

vétele, magyar állampolgárság 

megszűnésével összefüggő nyilvántartási 

feladatok (okmányok ellenőrzése).

Európai Uniós jogharmonizációs 

elvárások. Nemzetpolitikai célkitűzés 

végrehajtása, kormányzati célok 

érvényre juttatása. A nyilvántartás 

pontosítása és adattisztaságának 

biztosítása.

Állampolgársági és 

Anyakönyvi Főosztály 

vezetője, 

Főosztályvezető-

helyettes, Honosított és 

Határon Túli 

Okmányügyi Osztály 

osztályvezetője

22

Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, 

Belügyminisztérium, 

kormányhivatalok (járási 

hivatalok - okmányirodák), 

helyi (önkormányzati) 

anyakönyvvezetők

2017.12.31 122 342 000 Ft
Költségvetési támogatás és saját 

bevétel
2017.07.01

138.
A 2017. január 1-jei szervezeti integrációval kapcsolatos 

humánpolitikai feladatok ellátása.
1312/2016. (VI.13.) Korm.határozat

Intézkedési és erőforrás- felhasználási 

célkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrás-felhasználási 

célkitűzés.
Főosztályvezető 61 - 2017.12.31 339 221 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

139.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 

bérminimum megállapításával kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések megtétele.

2010. évi CXXX. tv.
Intézkedési és erőforrás- felhasználási 

célkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrás-felhasználási 

célkitűzés.
Főosztályvezető 61 - 2017.02.28 339 221 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

140.

A közfoglalkoztatottak jogviszonyának létesítésével, 

fenntartásával, továbbá megszűnésével és megszüntetésével 

kapcsolatos teljes körű humánpolitikai feladatok ellátása.

2012. évi I. tv., 

2011. évi CVI.tv.

Intézkedési és erőforrás- felhasználási 

célkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrás-felhasználási 

célkitűzés.
Főosztályvezető 5 - 2017.02.28 27 805 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01
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141.
Az állami tisztviselők egyéni teljesítményértékelésével 

kapcsolatos humánpolitikai TÉR támogatói feladatok ellátása.
10/2013. (VI.30.) KIM rend.

Intézkedési és erőforrás- felhasználási 

célkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrás-felhasználási 

célkitűzés.
Főosztályvezető 61 - 2017.12.31 339 221 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

142.

VEKOP 8.2.1.-15. Ifjúsági Garancia Projektben és a VEKOP 

8.1.1.-15. Út a Munkerőpiacra Projektben foglalkoztatottak 

jogviszonyának fenntartásával, továbbá megszűnésével és 

megszüntetésével kapcsolatos teljes körű humánpolitikai 

feladatok ellátása.

255/2014. (X.10.) Korm.rend.
Intézkedési és erőforrás- felhasználási 

célkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrás-felhasználási 

célkitűzés.
Főosztályvezető 2 - 2017.12.31 11 122 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.07.01

143.

A 23 kerületi hivatal feladatai:

kormányablak feladatok, hatósági, igazgatási, szabálysértési 

feladatok, ügyfélszolgálati feladatok

első fokú földhivatali, népegészségügyi, gyámhivatali, 

építésügyi és örökségvédelmi, építésfelügyeleti, 

közlekedéshatósági, közlekedés felügyeleti, fogyasztóvédelmi, 

családtámogatási, nyugdíjbiztosítási, műszaki engedélyezési, 

lakástámogatási, rehabilitációs ellátási és szakértői, 

munkavédelmi és munkaügyi, foglalkoztatási feladatok.

2012. évi XCIII. tv.,

66/2015. (III. 30.) Korm. rend., 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rend.,

39/2016. (XII.30.) MvM utasítás, 

egyéb vonatkozó jogszabályok

Budapest Főváros kerületi hivatalainak 

szakszerű, ügyfélközpontú és hatékony 

működése.

Budapest Főváros kerületi 

hivatalainak szakszerű, 

ügyfélközpontú és hatékony 

működése.

Főigazgató, igazgató, 

kerületi hivatalvezetők
3504 -

2017. január 1 - 2017. 

december 31.
19 485 744 000 Ft A Kormányhivatal költségvetése 2017.12.31
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