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BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 2016. ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN
SZEREPLŐ EGYES INTÉZKEDÉSEK

Budapest Főváros Kormányhivatala (székhelye: 1056 Budapest Váci utca 62-64., alapító okiratának
száma: TER-2/211/56/2015.) feladat- és hatáskörébe tartozó 2016. évi tevékenységét jelen
intézményi munkaterv foglalja össze.
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2016. évi intézményi
munkaterve a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III.12.) Korm. rendelet
rendelkezései, valamint a Miniszterelnökség területi közigazgatatásért felelős államtitkára által
kiadott, a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves intézményi munkaterveinek elkészítéséről szóló
módszertani útmutató iránymutatásai alapján készült rövidtávú stratégiai tervdokumentum.
Az intézményi munkaterv 2016. január 1. és 2016. december 31. napja közötti tervezési időszakra
vonatkozik. A munkatervben foglalt célkitűzések, intézkedések, intézményi feladatok
végrehajtásának nyomon követése a kormánymegbízott feladata.
Jelen intézményi munkaterv a Kormányhivatal feladatainak összefoglaló és lényegi számbavételét
tartalmazza, kitérve azok költségvetési vonatkozásaira is. Az egyes feladatok ellátásának költsége a
tervkészítés időszakában rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével tervezett költség.
A feladatok meghatározása a Kormányhivatal alapvető intézményi célkitűzéseivel összhangban
történt, amelyek a következők: a szervezet és szervezeti egységek jogszerű, hatékony
feladatellátása, az ügyfélbarát ügyintézési gyakorlat érvényesítése, a szolgáltató jellegű
közigazgatás erősítése, képzett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók
alkalmazása, elektronikus közigazgatás megvalósítása.
Az intézményi feladat-meghatározást, eredményét, továbbá a tervezés szempontjából fontos további
adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplő intézkedések szöveges
ismertetését – a feladat ellátását végző szervezeti egységhez rendeleten – az alábbiakban mutatjuk
be.
A KORMÁNYHIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI
1.

A Kormánymegbízotti Kabinet – titkársági és sajtókapcsolatok építése, a sajtó megkeresések
kezelése, válaszadás, interjú-készítés, kapcsolódó PR események fotózása mellett – végzi a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2/A. §-ában meghatározott, a
kiemelt jelentőségű ügyek kormánymegbízotti koordinációjával kapcsolatos feladatait.
A Kormányhivatal szakszerű, kiegyensúlyozott működése érdekében támogatja a társadalmi
kapcsolatok építését, a kapcsolattartást a civil szervezetekkel, a tevékenységével összefüggő
szakmai szervezetekkel és önkormányzatokkal.
A kormányzati érdekek, célok és feladatok menedzselése keretében felel a Kormányhivatal
nemzetközi kapcsolatainak építésért, a külföldiek látogatásának megszervezéséért, programjaik
összeállításáért, megszervezéséért és lebonyolításáért.
A közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének
biztosítása, valamint a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek
megteremtése érdekében ellátja a Kormányhivatal közbeszerzéseinek ellenőrzésével
összefüggő feladatait.
A Kormányhivatal felelős működése, a transzparencia, a tisztességes eljárás biztosítása és a
diszkriminációmentesség megteremtése céljából elvégzi az integritással kapcsolatos teendőket.
A kormányzati célkitűzések előírásoknak megfelelő, hatékony és gördülékeny területi
megvalósításával összefüggésben kontrollinggal kapcsolatos tevékenységet folytat.

2.

A Főigazgatói Titkárság ellátja a felettes szervektől és a szakmai irányítótól érkező feladatok
Kormányhivatalon belüli irányítását és a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő
feladatok koordinációját. Gondoskodik a Kormányablak Programmal kapcsolatos feladatok
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végrehajtásáról és az Európai Unió Operatív Programjai által finanszírozott beruházások
megvalósításáról. Elvégzi az intézményi működéshez szükséges alapdokumentumok
folyamatos monitoringját, ellátja továbbá az adatvédelemmel, közzététellel kapcsolatos vezetői
feladatokat. Kiemelt feladatként koordinálja az elektronikus iratkezelés szervezeten belüli
megvalósítását.
3.

A Védelmi Bizottság Titkársága közreműködésével valósul meg a védelmi igazgatási
feladatok ellátása, a kapcsolódó szükséges intézkedési és erőforrás-felhasználási célkitűzések
megvalósítása.

4.

A Belső Ellenőrzési Osztály tervezett, ütemezett szervezeti szintre kiterjedő ellenőrzései a
szakszerűség és jogszerűség folyamatos javítására irányulnak.

5.

A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály feladatellátásának alapja a
veszélyes ipari berendezések független felügyelete valamint az elszámolások alapját képző
mérések mérőeszközeinek független hitelesítése. Ehhez kapcsolódó fontos feladat – főleg
műszaki biztonsági szakterületen – az eseti ellenőrzések végzése, erre irányuló ellenőrzési
tervet a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
határozza meg. Főbb feladatok: a szakszerű feladatellátás biztosítása érdekében a
munkatársak folyamatos képzése, a nemzetgazdaságilag kiemelt projektek tekintetében a
hatóság soron kívüli intézkedése, a hatósági feladatellátás területén a működést támogató
munkák naprakészségének biztosítása, a hatósághoz érkező nagyszámú ügyfél kérelmek (kb.
15000 kérelem évente) gyors és színvonalas intézése.

6.

Az Egészségbiztosítási Főosztály feladata az általa folyósított pénzbeli illetve természetbeni
ellátásokhoz kapcsolódó igényérvényesítések kiemelt kezelése, mivel a különböző okokból
megnehezült élethelyzetbe került állampolgárok megélhetését közvetlenül érintik.
Kiemelten kezelendő a nemzetközi egyezmények végrehajtása – a magyar és külföldi
állampolgárok egészségbiztosítási ügyei –, valamint az Európai Egészségbiztosítási Kártya
kibocsátásával kapcsolatos feladatellátás, tekintettel a szezonálisan előforduló esetszám
növekedésre.
Szintén kiemelt feladatként kezelendő 2016-ban a 2015. április 1-jével megvalósult integráció
következtében az OEP Közép-magyarországi Területi Hivataltól átvett feladatok maradéktalan
végrehajtása, fokozott vezetői figyelemmel kísérése, tekintettel arra, hogy új és nagy volumenű
feladatok kerültek a Főosztályhoz. Ezen feladatok: a baleseti megtérítési eljárások lefolytatása,
az anyatej-elszámolások fogadása, ellenőrzése, feldolgozása, az üzemi balesetből vagy
foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz és ellátási térítési díjak utólagos megtérítésével kapcsolatos
eljárásokkal összefüggő feladatok, az üzemi balesettel, a hadigondozottak ellátásával
kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésével összefüggő feladatok.

7.

A Népegészségügyi Főosztály számára az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala
(továbbiakban: OTH) 53 kiemelt munkatervi feladatot határozott meg.
A Főosztály különleges helyzete (többek között illetékességi területe a fővárosra és Pest
megyére is kiterjed, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltséggel rendelkezik, stb.)
alapján az OTH által meghatározott feladatokat további több mint 100 speciális feladattal
egészítették ki, hogy az I. és II. fokú feladatatok maradéktalanul teljesüljenek.
A Főosztály stratégiai feladata egyes lakossági és foglalkozásszerű használatban széles körben
elterjedt termékek teljes körű vizsgálata (étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt
kielégítő készítmények, kozmetikumok, fertőtlenítőszerek).
Kiemelt figyelemmel kezeli a lakosság egészségi állapotának megőrzését, lehetőség szerinti
javítását a következő területeken keresztül:az egyedi és csoportos fertőzések kivizsgálása; az
életkorhoz kötött kötelező védőoltások átoltottságának javítása, az alap- és szakellátást nyújtó
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egészségügyi szolgáltató és ezen belül azok surveillance tevékenységének minél szélesebb
körű vizsgálata, hatósági felügyelete, valamint az egészségvédelmi, egészségnevelési és
egészségmegőrzési tevékenységek támogatása, kiterjesztése, koordinálása.
8.

A Nyugdíjbiztosítási Főosztály a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretein belül
illetékességi területén ellátja a nyugellátások iránti kérelmek elbírálását, a biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonyra, keresetre, jövedelemre vonatkozó, nyilvántartásba
bejelentett adatok hatósági eljárás keretében történő egyeztetési eljárást folytat le, kezeli a
nyugdíjbiztosítási nyilvántartást, végzi a foglalkoztatói adatbefogadást, adatfeldolgozást, a
foglakoztatói ellenőrzést, ellátja a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséhez kapcsolódó pénzügyiszakmai feladatokat.
A 2016. évi főosztályi feladatok ellátásában kiemelt jelentőséggel bír a közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel
összefüggő
törvénymódosítások
rendelkezéseinek
a
munkafolyamatokba illesztése, a végrehajtás ellenőrzése, az esetleges hibák feltárása és
orvoslása.

9.

A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Lakástámogatási Osztálya biztosítja a Magyar Állam
javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő jogok és tények (pl.: jelzálogjog,
tulajdonváltozás, telekalakítás, társasházalapítás, épületkiemelés, használat, haszonélvezet,
telki szolgalmi jog) bejegyezhetőségét, elbírálja a további hitelkérelmek ingatlan-nyilvántartásba
való bejegyezhetőségét. Ügyféli jogaival élve ellenőrzi az önkormányzatok jegyzőinek
lakástámogatással kapcsolatos határozatait.
A Főosztály pártfogó felügyelői szakterülete megkeresésre környezettanulmányt, pártfogó
felügyelői véleményt készít a bűnelkövetőről. Végrehajtja az elkövetők pártfogó felügyeletét,
biztosítja az előírt magatartási szabályok megtartását, a szükséges programokon való részvétel
lehetőségét. Az elrendelő hatóság döntése alapján kitűzi a közvetítői megbeszélés időpontját és
lefolytatja a közvetítői eljárást, okiratot állít ki a sértett és a terhelt közötti megállapodásról.
A Főosztály Áldozatsegítő Szolgálata áldozatsegítő szolgáltatásként elősegíti az áldozat
érdekeinek érvényesítését, azonnali pénzügyi segélyt ad, illetve jogi segítségnyújtást biztosít.
Döntőhatóságként a kárenyhítés iránti kérelmet érdemben elbírálja. Jogi Segítségnyújtó
Szolgálata elvégzi engedélyező, nyilvántartó és egyéb hatósági feladatait; biztosítja a jogi
segítő és a pártfogó ügyvéd igénybevételének lehetőségét; ügyfélszolgálati tevékenység
keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben.
A Főosztály Családi Csődvédelmi Szolgálata tevékenységi körében a családi vagyonfelügyelő
együttműködési rendet alakít ki, elvégzi a hitelezői igények besorolását; gondoskodik a bírósági
adósságrendezési egyezség előkészítésével, megkötésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
Felügyeli az adósságrendezési egyezségben foglaltak végrehajtását; meghatározott esetekben
kezdeményezi
az
adósságrendezési
eljárás
megszüntetését.
Gondoskodik
az
adósságtörlesztési terv végrehajtásáról; biztosítja az adósságrendezés lezárását követő
intézkedések végrehajtását.
A Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya másodfokú gyámhatósági hatáskört gyakorol,
elbírálja a jegyzők és a kerületi hivatalok gyámhatósági hatáskörben kiadott döntései elleni
fellebbezéseket. Ellátja az első fokú gyámhatóságok szakmai irányítását, felügyeletét,
ellenőrzését, a hivatásos gondnokok foglalkoztatását, biztosítja képzésüket. Gyermekvédelmi
koordinációs feladatai körében bűnmegelőzési jelentést készít, egyeztető tanácskozást tart,
segítséget nyújt a jegyzőknek, kerületi hivataloknak feladataik elvégzéséhez. Ellenőrzések
végzésével felügyeli a szociális, gyermekvédelmi intézmények és szolgáltatások törvényes
működését. Az Osztály elsőfokú szociális hatósági tevékenysége keretében elbírálja a súlyos
mozgáskorlátozottak és más fogyatékkal élők gépjárműszerzési, átalakítási támogatása
ügyében beadott kérelmeket. Másodfokú szociális hatósági jogkörében elbírálja a kerületi
hivatalok időskorúak járadéka, közgyógyellátás, aktív korúak ellátása, ápolási díj, és
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyében hozott döntései elleni fellebbezéseket.
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10. A Családtámogatási Főosztály feladata az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások
megállapítása, folyósítása, a családok szociális biztonságának elősegítése, a gyermeknevelés
anyagi terheinek csökkentése érdekében. Feladata továbbá a fogyatékossági támogatás, mint
az esélyegyenlőséget elősegítő pénzbeli juttatás megállapítása és folyósítása a súlyosan
fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
Országos hatáskörrel jár el a hazai jogszabályokban, valamint a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott jogosulti
körbe tartozó személyek családtámogatási és fogyatékossági támogatás ügyeiben.
A Főosztály látja el a nagycsaládos gázárkedvezmény igénybevételével, a kedvezményre való
jogosultság ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
Az ügyfelek kiszolgálása érdekében szakmailag felkészült ügyfélszolgálatokat működtet a
munkavégzés mindhárom helyszínén (Budapest, Cegléd, Vác).
11. A Foglalkoztatási Főosztály a munkaügyi és munkavédelmi hatósági ellenőrzéseket a szakmai
irányító által kiadott munkaügyi és munkavédelmi irányelvek és éves teljesítmény célkitűzések
megvalósításának szem előtt tartásával tervezi és folytatja le. A munkaügyi és munkavédelmi
hatósági ellenőrzések tapasztalatairól a szakmai irányító szerv által megadott szempontok
szerint és határidőre negyedévente készít beszámolót.
A Hatósági Ellenőrzési Terv végrehajtása különösen a munkavédelmi- és munkaügyi hatósági
ellenőrzési területen bír nagy jelentőséggel, tekintettel arra, hogy a tervezés legfontosabb
szempontja, hogy a végrehajtás a munkavédelmi- és munkaügyi ellenőrzési irányelvekben
valamint a teljesítmény-célkitűzésekben foglaltak megvalósítását elősegítse.
A munkavédelmi és munkaügyi tárgyú közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása a
Főosztály kiemelt feladata. A munkaügyi ellenőrzések kb. 50%-a bejelentés alapján indul, ezért
fontos továbbra is előre tervezett feladatként megjeleníteni. Az ún. panaszügyeletek
működtetése nemcsak a közérdekű bejelentések és panaszok fogadását, rögzítését szolgálják,
hanem a telefonon, vagy személyesen hozzájuk fordulók részére ezen keresztül adnak
munkaügyi felvilágosítást, valamint munkavédelmi tájékoztatást és tanácsot.
A következő év(ek) során a foglalkoztatáspolitika célja – a közfoglalkoztatás célzottabbá tétele
mellett – a gazdaság munkaerő-igényének növelése, a munkaerő-kínálat minőségének
fejlesztése, a foglalkoztatottsági szint javítása. A munkatervben szereplő feladatok hatékony
ellátásával, az Európai Szociális Alap és hazai társfinanszírozás által támogatott Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program foglalkoztatás növelését támogató projektjeinek sikeres
megvalósításával Magyarország egyetlen fejlettebb régiójának fejlődéséhez, gazdasági
versenyképességének további javulásához szeretne hozzájárulni.
12. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály hatósági feladatellátásának keretében a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásait állapítja meg, hatósági bizonyítványra,
rehabilitációs kártyára való jogosultságról dönt, jogosulatlanul felvett ellátások, megtérítések
ügyeit intézi.
Orvos-szakértői feladatai komplex minősítés, orvosi, foglalkozási rehabilitációs, szociális
szakértői tevékenység, kiemelten a soros felülvizsgálatra várakozók esetében a komplex
minősítés elvégzése (irat anyagból, vagy személyes vizsgálattal) továbbá szakkérdések
vizsgálata, szakértői feladatok ellátása.
Rehabilitációs feladatai: foglalkozási rehabilitációs feladatok és szolgáltatások, rehabilitációs
terv készítése. Munkáltatói kapcsolattartás, akkreditált foglalkoztatók munkavállalóival egyéni
megállapodás megkötése.
Valamennyi szervezeti egység fontos kormányzati célkitűzést szolgál, amelyek:
az egészségkárodott, fogyatékkal élők védelme, szociális helyzetük javítása,
a jogsultak részére ellátás biztosítása,
a kritikus élethelyzetek szociális szempontú, személyre szabott kezelése,
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az egészségkárosodottak, fogyatékkal élők foglalkoztathatóságának elősegítése, munkába
helyezése.

13. A Földhivatali Főosztály feladatai:
A Földművelésügyi Minisztérium által kiadott feladat az átfogó szakmai vizsgálat keretében
szakterületenkénti célvizsgálat tartása, eredményéről történő visszacsatolás. Feladata továbbá
a kerületi hivatalok földügyi igazgatási szervei eljárásának további egységesítése, a
munkatársak képzése.
A jogszabályok által is támogatott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások Magyarország teljes gazdaságának teljesítményével összefüggnek. Ezért ezeknek
a feladatoknak az ellátását a többi társszervvel együtt, a Főosztály is kiemelten kezeli.
A TakarNet felhasználók ellenőrzése, továbbá a DALNET24 (digitalizált alaprajzok a neten
keresztül a nap 24 órájában) kiemelt projekt koordinálása szintén a Főosztály feladatát képezi.
Az elektronikus közigazgatás fejlesztése a Kormány programjának kiemelt része. Ennek
megvalósítása és az eddigi eredményekre vonatkozó visszajelzések a Főosztálytól is figyelmet
követelnek.
További feladata földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátása, ellenőrzések lefolytatása. Az
allergén gyomnövényekkel való küzdelemben (pl.: parlagfű ellen) több szakterület a közérdekű
védekezéssel kapcsolatos gyors és szakszerű feladatot lát el.
Föld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyása, ellenőrzési hatáskör: Az eljárások
számos szervezetet (önkormányzat, közjegyző, ügyvéd stb.) is érintenek. A feladat jellegére és
a nemzetgazdaságot érintő kiemelt súlyára figyelemmel a Főosztály ezen eljárások ügyintézése
során különös gonddal jár el.
Az E-ingatlan-nyilvántartás tárgyú KÖFOP-1.2.1. projekt megvalósítása kiemelt figyelmet
követel, mivel a Főosztály munkájának alapját képező nyilvántartásokat érinti.
Az állami tulajdonú termőföldek árverési feladataiban való részvétel során a feladat jellegére és
a nemzetgazdaságot érintő súlyára figyelemmel jár el a Főosztály.
14. Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály
A Főosztály Örökségvédelmi Osztálya országos illetékességgel a másodfokú régészeti és
műemlékvédelmi örökségvédelmi hatósági, a műemlékeket, nyilvántartott műemléki értékeket
érintő másodfokú építésügyi hatósági, továbbá a műemlékeket, nyilvántartott műemléki
értékeket, műemléki jelentőségű területeket és a műemléki környezeteket érintő másodfokú
építésfelügyeleti hatósági feladatokat látja el. Kiemelt cél: régészeti szakterületen a fémkeresőhasználat engedélyezésének és a nyitva hagyott feltárási helyszínek visszatakarási
kötelezéseinek ellenőrzése, műemléki szakterületen a jókarbantartási kötelezettségek
teljesülésének ellenőrzése (a szakmai irányító meghatározta körben: pl. kastélyok, népi
műemlékek).
A Főosztály Építésügyi Osztálya fővárosi illetékességgel a másodfokú építésügyi hatósági,
építésfelügyeleti hatósági és a Kormányhivatal állami főépítészi hatásköreit gyakorolja. Kiemelt
cél a területi tervtanács vezetése, az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások
településrendezési és koordinációt segítő feladatai, a főépítészi és az építésügyi vizsgák
lebonyolítása, a jogalkotók szakmai támogatása.
A Főosztály Hatósági Osztályai fővárosi illetékességgel mindazon másodfokú – és egyes
elsőfokú – hatósági hatásköröket gyakorolják, amelyet jogszabály nem utal más szerv, illetve a
szervezeti és működési szabályzat más kormányhivatali főosztály hatáskörébe. A szakszerű,
hatékony és jogszerű hatósági feladatellátással szembeni általános elvárás teljesítése mellett az
osztályok folyamatosan törekednek a szakmai irányítókkal való egyeztetésre, az egységes
kormányzati, valamint az ágazati célok figyelembe vételére (új feladataik során is), e tekintetben
2016-ban is támogatják a kerületi hivatalokat, a jegyzőket.
A Főosztály Oktatási Osztálya fővárosi illetékességgel mindazon másodfokú – és egyes
elsőfokú – oktatási hatósági, köznevelés-igazgatási, valamint intézményfenntartói és intézményi
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ellenőrzéssel kapcsolatos hatósági feladatokat látja el, amelyet jogszabály nem utal más szerv
hatáskörébe. Kiemelt feladata az érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása, továbbá a
nem állami fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartása és működési engedélyezése,
illetve az ellenőrzésük.
A Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya gyakorolja a kerületi önkormányzatok és a
fővárosi önkormányzat, valamint a fővárosban működő (vagy itt székhellyel rendelkező) helyi,
területi és országos nemzetiségi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti feladatait.
Kiemelt feladata a nemzetiségi önkormányzati képviselők képzésének lebonyolítása.
A Főosztály Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztályai országos
illetékességgel látják el a hazai anyakönyvezési hatósági feladatokat. Kiemelt feladata a 300
ezret meghaladó, egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó hazai anyakönyvi ügyhátralék
legalább egyharmadának feldolgozása 2016 végére, a csekélyebb számú klasszikus hazai
anyakönyvi ügyhátralék lehetőleg teljes feldolgozása (és e körben újabb hátralék-keletkezés
megelőzése).
15. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály az alábbi feladatokat látja el:
Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, beszerzési eljárások koordinálása,
közbeszerzési szabályzat elkészítése, költségvetés tervezése, végrehajtása, fizetési
kötelezettségek teljesítése.
Bevételek beszedése, egyeztetése, továbbutalások előkészítése, szociális ellátások kifizetése,
kerületi hivatalokkal kapcsolatos pénzügyi koordinációs feladatok.
A kormányhivatali munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása,a Kormányhivatal használatában
lévő épületek üzemeltetési (karbantartási és javítási munkák), gondnoki feladatainak, valamint a
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása a költségtakarékosság, hatékonysági
szempontok figyelembe vételével. Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása.
16. A Jogi és Koordinációs Főosztály feadatai:
Ellátja a peres és peren kívüli eljárásokban a Kormányhivatal képviseletét, kintlévőségek
behajtását kiemelten kezeli és emellett előkészíti a szervezet belső dokumentumait és a
működtetéshez szükséges megállapodásokat, szerződéseket, a szervezeten belül jogi
segítségnyújtást ad.
Koordinációs feladata – kerületi hivatalok munkájának szakmai eredményessége és
hatékonysága növelése céljából – a hivatalok működése során felmerülő problémák, szakmai és
hatósági eljárások nyomon követése, egységes kezelése, szükség szerinti összehangolása.
Feladatellátásában kiemelten kezelt a Kormányablakok tevékenysége és az ügyfélszolgálati
feladatellátása, illetve az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai kialakításának teljes
koordinálása, a kivitelezés felügyelete.
Szervezési és koordinációs feladatait szervezeti szinten látja el. A Kormányhivatal hatáskörébe
és illetékességébe tartozó tárgykörökben javaslattevő, döntés előkészítő fórumok – Fővárosi
Államigazgatási Kollégium és annak munkacsoportjai – működésével kapcsolatos szervező,
előkészítő, adminisztrációs és koordinációs feladatokat végez. A Kormányhivatal működését
biztosító belső utasítások, azon belül is az egységes ügyrend folyamatos monitoringját látja el.
Az önkormányzatok által benyújtott vis major pályázatok koordinálása, társhatóságokkal történő
kapcsolattartás. A Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatait látja el, a belső
továbbképzéseket folyamatosan monitoringozza, továbbá a szakmai partnerek felé javaslatot
tesz szükség szerinti új képzések indítására. A Kormányhivatal ügyirat-kezelési, irattárazási,
ügyviteli, ügyfélszolgálati feladatainak ellátása során kiemelt feladatként kezeli az elektronikus
ügyintézést.
17. Informatikai Főosztály
Az elektronikus ügyintézésre való átmenet érdekében szükséges az egységes iktatás és
iratkezelés megvalósítása. Ennek érdekében ki kell váltani az egyéb iktatórendszereket és
megteremteni a szakrendszerekkel való kapcsolódást.
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Folyamatos feladat a számítástechnikai és telekommunikációs eszközök üzemeltetése a
Kormányhivatal területén, továbbá a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szervezeti
szinten. Feladata a pilot projekt eredményeinek összegzése, javaslatok kidolgozása, hogy rövid
és hosszú távon a nyomtatási igényeket hogyan lehet optimalizálni.
A Főosztály továbbiakban is közreműködik a kormányablak program keretében a fővárosban
kialakításra kerülő Kormányablakokhoz kapcsolódó informatikai feladatok végrehajtásában.
Feladata a központi igény és hibabejelentő rendszer (KIBER) teljes körű bevezetése, mely
nélkülözhetetlen az átlátható feladatellátáshoz és annak ellenőrzéséhez, továbbá a KIBER
rendszer bevezetése eszköz nyilvántartási feladatokra. Kialakításra kerül egy egységes
megnevezési rendszer az informatikai eszközök vonatkozásában, így az előírt mozgatási
bizonylatok kiállítása a rendszeren belül biztosított lesz.
A NOÉ projekt szolgáltatásainak célja, hogy a kormányhivatali dolgozók számára szükséges
programok egy belépéssel, közös pontból elérhetőek legyenek.
További feadata IP telefon kihelyezések folytatása, további telephelyek bevonása a korszerű és
költség hatékony vezetékes telefonszolgáltatásba, tovább csökkentve az önkormányzatoktól
igénybe vett – továbbszámlázott – vezetékes telefonszolgáltatásokat.
2016-ban meg kell valósítani az információbiztonsági oktatást a már kidolgozott tananyag
alapján.
A korábbi „törzshivatali” szervezetek „járási” hálózatba integrálásával átláthatóbb, műszaki
megoldásában egyszerűbb, mindezek miatt könnyebben is üzemeltethető informatikai környezet
kialakítására kerül sor, amellyel egyszerűbbé és ez által hatékonyabbá is válik a belső
kommunikáció.
Szükséges a szoftver továbbfejlesztés megvalósítása is az adminisztrációs terhek csökkentése
érdekében, valamint a szervezet földrajzi tagoltsága miatt egy központi, egységes, mindenki
számára elérhető munkaidő-nyilvántartás bevezetése.
18. A Humánpolitikai Főosztály ellátja a kormányzati szolgálati jogviszonyok keletkeztetésével,
fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos teljes körű, szervezeti szintű humánpolitikai
feladatokat, ezen belül a pályáztatást, kiválasztást, beillesztést és képzést. Kiemelt feladata a
Kormányablakok szakképzett személyi állományának kiállítása, továbbá a működő
Kormányablakok humánerő-forrás rendelkezésre állásával kapcsolatos tevékenységek.
A Főosztály biztosítja a Kormányhivatal képzési kötelezettséggel rendelkező személyi
állományára vonatkozóan az egyéni továbbképzési tervekhez kapcsolódó humánpolitikai
intézkedések megtételét.
A humánpolitikai referensek ellátják a kormánytisztviselők egyéni teljesítményértékelésével
kapcsolatos humánpolitikai TÉR támogatói feladatokat, szorosan együttműködve a munkáltatói
jogkör gyakorlókkal és az értékelő vezetőkkel.
A Kormányhivatal hatáskörébe utalt többletfeladatok ellátása érdekében gondoskodik a
közfoglalkoztatottak jogviszonyának létesítésével, fenntartásával, továbbá megszűnésével és
megszüntetésével kapcsolatos teljes körű humánpolitikai feladatok ellátásával és a
kormányhivatalok közötti kirendelések kezelésével és nyilvántartásával.
19. Kerületi Hivatalok
A fővárosi Kerületi Hivatalok fő feladata a kormányzati döntések területi szintű megvalósítása, a
teljes körű ügyfélkiszolgálás. Kiemelt feladatuk a Kormányablakok megvalósítását szolgáló
folyamatokban történő minden nemű együttműködés, a már működő Kormányablakok napi
szintű működésének és feladatellátásának zavartalan biztosítása, az ügyfél elégedettség
növelésének szem előtt tartásával, a Kormányablakok folyamatosan bővülő ügyköreire irányuló
kötelező képzésekben a kollegák részvételének biztosítása, a dinamikusan változó személyi
állomány folyamatos pótlása és betanítása.
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A kormányhivatal nemzetközi kapcsolatainak
építése, külföldiek látogatásának megszervezése,
programjaik összeállítása, megszervezése és
lebonyolítása.

5.

Kormánymegbízotti döntéshozatal előkészítése a
kormánymegbízott által kijelölt témákban.

2016.07.01

A Kormányhivatal feladataival és
működésével kapcsolatos információk
sikeres kommunikálása a nyilvánosság felé.

Állampolgárok teljeskörű és pontos
tájékoztatása a Kormányhivatal
működéséről és intézkedéseiről.

Kabinetvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Kölcsönös együttműködésen alapuló
társadalmi feladatok, folyamatos
együttműködés civil szervezetekkkel,
szakmai szervezetekkel és
önkormányzatokkal.

Kormányhivatal szakszerű,
kiegyensúlyozott működése,
valamint a nemzetközi kapcsolatok
építése.

Kabinetvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Kormányhivatal zökkenőmentes és
hivatásszerű működése

Kabinetvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A kormányzati célkitűzések
maradéktalan területi
megvalósítása.

Kabinetvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A Kormányhivatal feladatellátását érintő, a
Kormányhivatal hatáskörébe tartozó
tevékenysége során kezdeményezett
közbeszerzési eljárások jogszerű és
szabályszerű előkészítése és lebonyolítása.

Közpénzek hatékony
felhasználásának átláthatósága és
nyilvános ellenőrizhetőségének
biztosítása, a közbeszerzések
során a tisztességes verseny
feltételeinek megteremtése, a helyi
kis- és közepes vállalkozások
közbeszerzési eljárásokba való
bekapcsolódásának elősegítése,
valamint a környezetvédelem és az
állam szociális célkitűzéseinek
elősegítése a közbeszerzési
eljárásokban.

7/2015. (III.31.) MvM utasítás
beruházásonként kiemelő
kormányrendeletek

27/2015 (XI.30.) számú
kormánymegbízotti utasítás

26/2015. (VI.25.) kormánymegbízotti
utasítás
7/2015. (III.31.) MvM utasítás
66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet
27/2015 (XI.30.) számú
kormánymegbízotti utasítás
27/2015 (XI.30.) számú
kormánymegbízotti utasítás
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás
66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet

Kabinetvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel; európai
uniós támogatás

2016.07.01

Kormányhivatal integritási és korrupciós
kockázatoktól mentes, a kinyilvánított
értékek, valamint elvek szerinti működés.
Előírásoknak megfelelő, jogszerű és
szakmai feladatellátás. A korrupciós
kockázatok szervezeten belüli tudatos
kezelése és az egyértelmű felelősségi
viszonyok definiálása.

A Kormányhivatal felelős
működése, a számonkérhetőség
és a tisztességes eljárás
biztosítása,
diszkriminációmentesség
megteremtése, értékelvű működés
elősegítése, valamint a
transzparencia megvalósítása.

Integritás tanácsadó

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A kormányzati célkitűzések
előírásoknak megfelelő, hatékony
és gördülékeny területi
megvalósítása.

Kabinetvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

27/2015 (XI.30. számú kormánymegbízotti Kormányzati érdekek, célok és feladatok
utasítás
menedzselése, elősegítve a nemzetközi
kapcsolatok és a nemzetgazdasági
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás
szempontok kiterjesztését.
66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet
27/2015 (XI.30. számú kormánymegbízotti
utasítás
Kormányhivatal zökkenőmentes, szakszerű
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás
működése mellett az egyértelmű
kommunikációs csatornák kialakítása.

2015. évi CXLIII. törvény, valamint a
törvény végrehajátásához kapcsolódó
Kormányrendeletek és MvM rendeletek
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320/2015. (X.30.) Korm. Rendelet
272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet
247/2014. (X. 1.) Korm. Rendelet
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
13/2015. (VI.8.) számú utasítás
7/2015. (III.31.) MvM utasítás
27/2015 (XI.30. számú kormánymegbízotti
utasítás
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66 732 000 Ft

66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet

7.

A Kormányhivatal integritással kapcsolatos
feladatainak ellátása.

50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet
34/2014. (XII.18.) kormánymegbízotti
utasítás
66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet
27/2015 (XI.30. számú kormánymegbízotti
utasítás
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

8.

A Kormányhivatal kontrolling feladatainak ellátása.

Egyéb

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

Feladat ellátásának
költsége

2016.12.31

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

-

Szervezeten belüli
felelős
Kabinetvezető

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

66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet

A Kormányhivatal közbeszerzéseinek ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok ellátása.

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását
szolgálja
A nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsítása és
egyszerűsítése.

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete: (pl.
jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Az Európai Unió támogatásából
finanszírozott projektek megvalósítása
gyorsabb, egyszerűbb és egységesebb
eljárási rendben bonyolódjanak le a
rendelkezésre álló források minél
hatékonyabb felhasználása mellett.

2006. évi LIII. tv
33/2013. (XII.23.) KIM rendelet

27/2015 (XI.30. számú kormánymegbízotti
utasítás
A gazdasági és pénzügyi döntések
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás
ellenőrzését követően a Kormányhivatal
szabályszerű és zökkenőmentes működése.
66/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet

1

Kormánymegbízotti Kabinet

4.

Felülvizsgálat
időpontja

3.

A Kormányhivatal és kormánymegbízott társadalmi
kapcsolatainak építése, kapcsolattartás és
kezdeményezés civil szervezetekkel, a
kormányhivatal tevékenységével összefüggő
szakmai szervezetekkel, és önkormányzatokkal.

Forrás megnevezése

2.

A Kormányhivatal és kormánymegbízott
sajtókapcsolatainak építése, a sajtó megkeresések
kezelése, válaszadás, interjú-készítés, kapcsolódó
PR események fotózása, sajtózása.

Határidő

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházások hatósági – engedélyezési eljárásai
körében: a jogszabály szerinti vagy ad hoc
adatszolgáltatások előkészítése, folyamatos adat- és
információgyűjtés; a kormánymegbízott koordinációs
jogkörében teendő intézkedések előkészítése, a
folyamatos adat- és információgyűjtés alapján
egyeztetések kezdeményezése és erre irányuló
harmadik féltől érkező igények alapján azok
összehívása, levezetése és az intézkedések
végrehajtásának figyelemmel kísérése; jogszabály
alapján írásos beszámoló készítése az eljárások
előrehaladásáról a Kormány számára.

Külsős közreműködő
szervezet

1.

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Intézményi munkaterv
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

Főosztályvezető

5

-

2016.12.31

27 805 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Kormányhivatal zökkenőmentes és
szakszerű működése.

Kormányhivatal zökkenőmentes és
szakszerű működése.

Igazgató, Főosztályvezető

4

-

2016.12.31

22 244 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

2016.12.31

27 805 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Védelmi Bizottság Titkársága

Főigazgatói Titkárság

Kormányhivatal zökkenőmentes és
szakszerű működése.

Belső
Ellenőrzési
Osztály

A Kormányablak Program keretén belül a
kormányablakok kialakításával kapcsolatos feladatok
ellátása, az erre irányuló szerződések megkötése,
közbeszerzési és kivitelezési eljárások lebonyolítása.
Az Európai Unió Operatív Programjai (különös
tekintettel a KEOP, KEHOP, TÁMOP) által
finanszírozott infrastrukturális és egyéb jellegű
66/2015. (III. 30.) Korm. rend.,
10. beruházásai sikeres megvalósítása.
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás
A Poszeidon iktató rendszer minél szélesebb körű
515/2013. (XII.30.) Korm. rend.
fejlesztése, az alkalmazás kiterjesztése. Az
elektronikus iratkezelés megvalósításának
koordinációja, az egyes szakrendszerekkel és iktató
rendszerekkel történő kommunikáció fejlesztése,
továbbá a digitális/elektronikus aláírás minél
szélesebb körbe történő bevezetése.

Kormányhivatal zökkenőmentes és
szakszerű működése.

2011. évi CXIII. tv.,
2011. évi CXXVIII. tv.,
290/2011. (XII.22.) Korm.rend.,
234/2011. (XI.10.) Korm.rend.

A Főváros lakossága, anyagi javak
védelmének biztosítása.

Intézkedési és erőforrás
felhasználási célkitűzés
megvalósítása.

Titkárságvezető

5

Honvédelmi Minisztérium
Védelmi Hivatal;
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, Budapest
Rendőr-főkapitányság, Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.,
Főváros Önkormányzata; Magyar
Honvédség Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó
Parancsnokság

12. Belső ellenőrzési feladatok.

A belső ellenőrzésre vonatkozó
jogszabályok,
17/2015. (III.31.) MvM utasítás

Szabályszerűség és hatékonyságjavítás.

Intézkedési és erőforrásfelhasználási célkitűzés.

Osztályvezető

5

-

2016.12.31

27 805 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Első fokú közlekedési hatósági feladatok ellátása
(járművezető vizsgáztatás és utánképzés; közúti
13.
járműműszaki feladatok; közúti forgalmi ellenőrzés;
útügyi engedélyezés).

1988. évi I. tv.,
263/2006. (XII.20.) Korm. rend.

Közúti közlekedés-biztonság;
a környezet védelme;
jó állam;
egyenlő versenyfeltételek biztosítása.

Közúti közlekedés-biztonság;
a környezet védelme; jó állam;
egyenlő versenyfeltételek
biztosítása.

137

Társhatóságok
civil szervezetek,
érdekképviseletek

2016.12.31

761 857 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

1997. évi CLV. tv.,
225/2007. Korm. rend.,
2012. évi LXXXVIII. tv.

Jogszerű tényállás rögzítése, kötelezés,
bírság, tájékoztatások megadása.

Fogyasztók vagyoni érdekeinek
védelme; egyenlő versenyfeltételek
biztosítása; jó állam.

Fogyasztó-kapcsolati
Osztály vezetője,
Fogyasztóvédelmi Osztály
vezetője

42

Társhatóságok
civil szervezetek,
érdekképviseletek

2016.12.31

233 562 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Emberélet és épített környezet
védelme; joghatással járó mérések
pontosságának biztosítása; jó
állam.

Főosztályvezető, Műszaki
Biztonsági Osztályvezető,
Villamosenergia-ipari
Osztály vezetője,
Mechanikai és Közüzemi
Hitelesítések Osztály
vezetője,
Folyadékmechanikai
Hitelesítések Osztály
vezetője

64

Társhatóságok

2016.12.31

355 904 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

11.

14.

A Főváros védelmi igazgatási feladatainak
végrehajtása.

Első fokú fogyasztóvédelmi hatósági feladatok
ellátása.

Első fokú mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint
321/2010.(XII.27.) Korm. rend.,
15. építésügyi hatósági feladatok ellátása, hatósági
1991. évi XLV. tv.
ellenőrzések végzése.

Mérésügy: Joghatással járó mérések
közhiteles mérőeszközeinek biztosítása;
Műszaki biztonság: veszélyes berendezések
felügyelete, engedélyezése.

2

Járművezető Vizsgáztatási
és Utánképzési Osztály
vezetője, Műszaki Osztály
vezetője, Forgalmi Osztály
vezetője, Útügyi Osztály
vezetője

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

9.

Ellátja a felettes szervektől és a szakmai irányítótól
érkező feladatok koordinálását és az intézményi
működéshez szükséges alapdokumentumok
(normatív utasítások, ügyrendek, SZMSZ)
folyamatos monitoringját.
Közigazgatási bürokrácia-csökkentéssel összefüggő
feladatok koordinációja.
Koordinálja az adatvédelemmel, a közérdekűadatok 66/2015. (III. 30.) Korm. rend.,
nyilvánosságával kapcsolatos és az elektronikus
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás
információszabadságból eredő feladatokat;
2015. évi CLXXXVI. tv.
kezdeményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó adat
minősítését és a minősítés felülvizsgálatát.
Ellátja a főigazgatói szinten megszülető szakmai
döntések előkészítését; jogszabály alapján évente
elkészíti a hatósági ellenőrzési tervet és az éves
összevont ellenőrzési tervet.

17. Egyszeri segély kérelmek ügyintézése.

18.

Adóköteles társadalombiztosítási ellátásról igazolás
kiadása (adóértesítő).

1997. évi LXXXIII. tv.,
217/1997. (XII.1) Korm. rend.

1997. évi LXXXIII. tv.,
217/1997. (XII.1) Korm. rend.

2003. évi XCII. tv.

Döntés meghozatala a 2004. évi CXL. tv. és
utalás teljesítése az 1997. évi LXXXIII. tv.
szerint

Döntés meghozatala a 2004. évi CXL. tv. és
utalás teljesítése az 1997. évi LXXXIII. tv.
szerint.

Jogszerű ügyintézés.

131

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2016.12.31

728 491 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Jogszerű ügyintézés szociális
szempontok mérlegelésével.

Főosztályvezető, Pénzbeli
Ellátási Osztály 1., Pénzbeli
Ellátási Osztály 2.,
Egészségbiztosítási Osztály
1. (Cegléd),
Egészségbiztosítási Osztály
2. (Vác) vezetője

131

-

2016.12.31

728 491 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Főosztályvezető, Pénzbeli
Ellátási Osztály 1., Pénzbeli
Ellátási Osztály 2.,
Egészségbiztosítási Osztály
1. (Cegléd),
Egészségbiztosítási Osztály
2. (Vác) vezetője

131

-

2016.
december 31.,
ill. 2003. évi
XCII. tv. szerint

728 491 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

104

Nemzeti Adó és Vámhivatal,
Magyar Államkincstár , Országos
Egészségbiztosítási Pénztár
Területi Hivatala (költségtérítés).

2016.12.31

578 344 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Adatlap ügyfél részére történő megküldése a
Jogszerű ügyintézés.
2003. évi XCII. tv. szerint.

1996. évi XX. tv.,
1997. évi LXXX. tv.,
1997. évi LXXXIII. tv.,
1998. évi XIX. tv.,
1994. évi LIII. tv.,
2011. évi CXII. tv.,
2004. évi CXL. tv.,
195/1997. (XI. 5.) Korm. rend.,
217/1997 .(XII.1.) Korm. rend.,
1994. évi LIII. tv.,
883/2004. EK rend.
987/2009. EK. rend.

Adatszolgáltatás teljesítése; okmány,
nyomtatvány, határozat, igazolás kiadása.

Adatszolgáltatás teljesítése;
okmány, nyomtatvány, határozat,
igazolás kiadása.

Főosztályvezető,
Nyilvántartási Osztály 1.,
Nyilvántartási Osztály2.,
Egészségbiztosítási Osztály
1. (Cegléd),
Egészségbiztosítási Osztály
2. (Vác) vezetője,
adatvédelmi felelős

1997. évi LXXX tv.,
1997. évi LXXXIII. tv.,
Foglalkoztatók, kifizetőhelyek ellenőrzése, statisztikai 2004. évi CXL. tv.,
20.
adatgyűjtés, szolgáltatás.
319/2010.(XII.27.) Korm.rend.,
1993. évi XLVI. tv.,
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.

Ellenőrzési Osztály,
Egészségbiztosítási Osztály
1. (Cegléd),
Egészségbiztosítási Osztály
2. (Vác) vezetője

59

-

2016.12.31

328 099 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Munkáltató megkeresésére végzett
keresőképtelenségi ellenőrzések.
Keresőképtelenséggel kapcsolatos megkeresések.
Felülvizsgáló főorvosok tevékenységének
21. koordinálása. Anyatej elszámolással kapcsolatos
feladatok ellátása. Üzemi baleset
betegmegtérítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Hadigondozottakal kapcsolatos statisztikai jelentések
készítése.

1997. évi LXXX. tv.,
1997. évi LXXXIII. tv.,
2004. évi CXL. tv.,
217/1997. (XII.1.) Korm. rend.,
102/1995. (VIII.25.) Korm. rend.,
8/2002. (X.4.) ESzCsM rend.,
5/2004. (XI.19) EüM rend.,
44/2004. (XII.27.) ESzCsM rend.

A jogalap nélküli táppénzkifizetés
megelőzése, az Egészségbiztosítási Alap
védelme, illetve a biztosítottak jogainak
érvényesítése az üzemi baleset
bekövetkeztéből adódóan.

Határozat, pénzbeli teljesítés az E
Alap terhére, adatszolgáltatás.

Főosztályvezető-helyettes

8

OEP, foglalkoztatók

2016.
december 31.,
illetve a Ket.
szerint

44 488 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Közgyógyellátási szakkérdések, illetve Közgyógy
Igazolványok elkészítése. A baleseti megtérítési
eljárások lefolytatása az Ebtv. 67-68.§-a alapján. Az
egészségbiztosítás jogalap nélküli kifizetéseinek,
22. baleseti megtérítéseinek, a bírságoknak analitikus
nyilvántartása, behajtása. Az egészségbiztosítási
pénzbeli ellátások célba juttatása, az Ellátási Szektor
kiadásaival, bevételeivel kapcsolatos számviteli
teendők ellátása.

A jogosultak részére Közgyógy Igazolványok
biztosítása; Baleseti és egyéb megtérítési
1993. évi III. tv.
eljárások esetén fizetési meghagyások és
1997. évi LXXXIII. tv.
kárszámlák kibocsátása a kötelezettek
1997. évi LXXX. tv.
részére. Túlfizetések visszafizettetése és a
2000. évi C.,
szankciók érvényesítése; az ellátásra
2011. évi CXCV. tv.
jogosultak megelégedettségének szem előtt
4/2013. (I.11.) Korm. rend., 319/2010. (XII. tartása mellett nagyságrendileg évi 120
27.) Korm. rend.,
milliárd forint kiadás és 1 milliárd 300 millió
217/1997. (XII. 1.) Korm. rend.
forint bevétel pénzügyi, számviteli
lebonyolítása az Egészségbiztosítási Alap
tekintetében.

A jogosultak részére Közgyógy
Igazolványok biztosítása. A
jogkövető magatartás
kikényszerítése. Az ellátásra
jogosultak megelégedettségének
szem előtt tartása mellett
nagyságrendileg évi 120 milliárd
forint kiadás és 1 milliárd 300 millió
forint bevétel pénzügyi, számviteli
lebonyolítása az
Egészségbiztosítási Alap
tekintetében.

Szakellátási Osztály
vezetője

80

Illetékességi területünkön lévő
járási és kerületi hivatalok
hivatalvezetői; OEP, MÁK, NAV

2016.12.31

444 880 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

TAJ kártya, EU kártya kiadása, elektronikus úton
igényelt EU kártya kiadásával kapcsolatos feladatok
ellátása országos hatáskörben. E ügyintézésben
részvétel, adatszolgáltatás az egészségbiztosítás
19. nyilvántartásából. A jogviszony-nyilvántartással , az
EU rendeletek és nemzetközi egyezmények
végrehajtásával, valamint a külföldi biztosítási
jogviszony nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
ellátása.

3

Egészségbiztosítási Főosztály

Pénzbeli ellátás, baleseti táppénz, utazási
16. költségtérítés, méltányossági pénzbeli ellátás és
külföldi gyógykezelési kérelmek ügyintézése.

Főosztályvezető, Pénzbeli
Ellátási Osztály 1., Pénzbeli
Ellátási Osztály 2.,
Egészségbiztosítási Osztály
1. (Cegléd),
Egészségbiztosítási Osztály
2. (Vác) vezetője

Alap- és szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók (sürgősségi betegellátók, ügyeleti
szolgálatok, háziorvosok, egyes fogászatok,
25.
fekvőbeteg ellátók) járványügyi, kórházhigiénés,
egészségügyi igazgatási, sugáregészségügyi
hatósági, valamint ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése.

1991. évi XI. tv.,
18/1998.(VI.3.) NM. rend.,
96/2003. (VII.15.) Korm. rend.,
2013/59/Euratom irányelv,
ÁNTSZ OTH munkaterve;

A népegészségügyi biztonság
fenntartása és az ebből fakadó
feladatok ellátása.

Fővárosi és megyei
tisztifőorvos; szervezeti
egység vezetők

28

-

2016.12.31

155 708 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A közegészségügyi, a járványügyi biztonság
fenntartása; a lakosság egészségi
állapotának megőrzése, lehetőség szerinti
A népegészségügyi biztonság
javítása; az egészségügyi szolgáltatások
fenntartása és az ebből fakadó
jogszerűségének felügyelete; az
feladatok ellátása.
egészségügyi igazgatási tevékenységek
irányítása, koordinálása és felügyelete,
valamint az egészségügyi ellátás felügyelete.

Fővárosi és megyei
tisztifőorvos; szervezeti
egység vezetők

66

-

2016.12.31

367 026 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A közegészségügyi, a járványügyi biztonság
fenntartása; a lakosság egészségi
állapotának megőrzése, lehetőség szerinti
A népegészségügyi biztonság
javítása; az egészségügyi szolgáltatások
fenntartása és az ebből fakadó
jogszerűségének felügyelete; az
feladatok ellátása.
egészségügyi igazgatási tevékenységek
irányítása, koordinálása és felügyelete,
valamint az egészségügyi ellátás felügyelete.

Fővárosi és megyei
tisztifőorvos; szervezeti
egység vezetők

64

-

2016.12.31

355 904 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Fővárosi és megyei
tisztifőorvos; szervezeti
egység vezetők

18

-

2016.12.31

100 098 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

1991. évi XI. tv.,
ÁNTSZ OTH munkaterve, ÁNTSZ OTH
elvi állásfoglalás (ikt. szám: OTH 4797/2011. 2 sz. melléklet)

A lakosság egészségi állapotának
megőrzése, lehetőség szerinti javítása.

A népegészségügyi biztonság
fenntartása és az ebből fakadó
feladatok ellátása.

Ellátja a feladat- és hatáskörébe utalt nyugellátások
és nyugdíjszerű ellátások, valamint a nyugdíjnövelés
iránti igények elbírálása a közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel összefüggő
törvénymódosítások rendelkezéseinek
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyra,
27.
keresetre, jövedelemre vonatkozó, nyilvántartásba
bejelentett adatok hatósági eljárás keretében történő
egyeztetési eljárása.
Hatósági bizonyítvány kiállítása a megszerzett
szolgálati időről, a Tny. 18.§. (2b)-(2d) bekezdése
szerinti jogosultsági időről, ill. a Tny. 96/B. § (3)
bekezdése szerinti más adatokról.

1993. évi XLVIII. tv., 1997. évi LXXX. tv.,
1997. évi LXXXI. tv., 1997. évi LXXXIII. tv.,
2008. évi XCIX. tv., 2011. évi CLXVII. tv.,
83/1987. (XII.27.) MT rend., 23/1991. (II.9.)
Korm. rend., 168/1997. (X.6.) Korm. rend.,
195/1997. (XI.5.) Korm. rend., 217/1997.
(XII.1.) Korm. rend., 333/2011. (XII.29.)
Korm. rend.

Az ellátás folyósítását megalapozó hatósági
döntés. A nyugdíj-várományról vezetett
nyilvántartás teljes körűvé válása, a nyugdíjmegállapítási eljárás gyorsulása.

Az ellátás folyósítását megalapozó
hatósági döntés.

Főosztályvezető

281

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

2016.12.31

1 562 641 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

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
28. esetekben, az ott szabályozott szervek felé. Saját
biztosítási adatból kivonat készítés, kiadás.
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.

Főosztályvezető

128

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

2016.12.31

711 808 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséhez kapcsolódó
pénzügyi-szakmai feladatok ellátása. Szolgálati idő
és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése
céljából megállapodások megkötése és a
29. folyószámlák kezelése, a kapcsolódó feladatok
ellátása.
A Főosztály hatáskörébe tartozó megtérítési és
egyéb tb-i felelősségen alapuló igények
érvényesítése.

1997. évi LXXXI. tv.,
1997. évi LXXX. tv.,
1997. évi LXXXIII. tv.,
1992. évi LXXXIV. tv,
2011. évi CXCV. tv.,
368/2011. (XII.31) Korm. rend.,
168/1997. (X.6.) Korm. rend.

Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek védelme.

Nyugdíjbiztosítási Alap
bevételeinek védelme.

Főosztályvezető

13

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

2016.12.31

72 293 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

1997. évi LXXXI. tv.,
168/1997. (X.6.) Korm. rend.,
2004. évi CXL. tv.,
73/2015. (III.30) Korm. rend.
288/2009. (XII.15.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM ut.,
27/2015. (VI.30.) 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

22

2016.12.31

122 342 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

26.

Egészségfejlesztési tevékenységek támogatása a
nevelési-oktatási intézményekben és a védőnői
hálózatban; a népegészségügyi szűrések (méhnyak,
emlő) kiterjesztése, koordinálása.

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; a szolgáltatások jogszerűségének
felügyelete.

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
30. továbbítása az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóságnak.
A Főosztály működéséhez kapcsolódó általános és
igazgatási ügyek intézése, külső és belső
információk, statisztikai adatok gyűjtése,
feldolgozása, adatszolgáltatások teljesítése.

Nyugdíj-várományról vezetett nyilvántartás
teljes körűvé válása, a nyugdíj-megállapítási
eljárás gyorsulása.
Nyilvántartási adatok tisztázása, jogszerű
hatósági döntések megalapozása.

4

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

Népegészségügyi Főosztály

Fertőtlenítő szerek gyártásának, forgalmazásának,
foglalkozásszerű felhasználásának ellenőrzése
(családi napközikben, táborokban, alap- és
24.
szakellátás nyújtó intézményekben), illetve azok
hatékonyságának vizsgálata (ivószolgáltatóknál,
medencés fürdőknél).

1991. évi XI. tv.,
36/2004. (IV.26.) ESzCsM rend.,
37/2004. (IV.26.) ESzCsM rend.,
1223/2009/EK rend.,
ÁNTSZ OTH munkaterve

Nyugdíjbiztosítási Főosztály

Étrend-kiegészítő (halolaj tartalmú, fogyást
elősegítő), különleges táplálkozási igényt kielégítő
készítmények laboratóriumi vizsgálata; egyes
23. kozmetikai termékek paraben, metilizothiazolin,
formaldehid tartalmának vizsgálata, valamint adott
esetben a gyártás, forgalmazás, felhasználás
ellenőrzése.

12/2001. (I. 31.) Korm. rend., 134/2009.
(VI. 23.) Korm. rend., 256/2011. (XII. 6.)
Korm. rend., 341/2011. (XII. 29.) Korm.
rend.,
2007. évi CVI. tv.

Elsőfokú lakástámogatási hatóság, továbbá
a Magyar Állam képviseletében eljár a
lakástámogatással kapcsolatos polgári jogi
jogviszonyokban.

Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.)
kormányrendeletben és az egyéb külön
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása:
pártfogó felügyelet, közvetítői eljárás
büntetőügyekben és szabálysértési ügyekben,
közérdekű munka büntetés végrehajtása
32. (büntetőügyekben), jóvátételi munka végrehajtása,
áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás, családi
csődvédelem. A Fővárosi Államigazgatási Kollégium
Igazságügyi és Szociális Munkacsoportjának
munkájában való részvétel, a szakterületét érintő
jogszabályok módosítására irányuló javaslatok
véleményezésében.

2003. évi LXXX. tv.,
2005. évi CXXXV. tv.,
2006. évi CXXIII. tv.,
2012. évi II. tv.,
2013. évi CCXL. tv.,
2015. évi CV. tv.,
233/2014. (IX. 18.) Korm. rend.,
8/2013. (VI.29.) KIM rend.,
274/2015. (IX.21.) Korm.rend.,
245/2015. (IX.8.) Korm.rend., 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, a megelőző pártfogás
megvalósulása, közérdekű munka büntetés
végrehajtása, jóvátételi munkával
kapcsolatos ügyintézés, közvetítői eljárások
lefolytatása, az áldozatsegítési támogató
szolgáltatások és az állami kárenyhítés
biztosítása; tájékoztatás egyszerű
megítélésű jogi ügyekben és a jogi
segítőkkel kapcsolatos ügyintézés; családi
csődvédelmi szolgálat területi feladatainak
ellátása.

Kerületi hivatalok és jegyzők gyermekvédelmi és
gyámügyi tevékenységének átfogó és
célellenőrzése; Gyermekvédelmi koordinációs
feladatok; éves átfogó értékelés készítése a
gyermek és fiatalkori bűnmegelőzésről;
33. 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.

A mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési átalakítási
támogatásainak ügyintézése, a támogatások
elosztása; szociális intézmények és szolgáltatások
bejegyzése, módosítása, törlése a MŰKENG
34.
elektronikus rendszerben, valamint ellenőrzésük;
másodfokú szociális hatósági tevékenység; jegyzők,
kerületi hivatalok szociális hatósági
tevékenységének szakmai irányítása és ellenőrzése.

A jó állam, jó közigazgatás
elveinek megfelelő működés; az
ügyfelek érdekeinek megfelelő
hatósági tevékenység ellátása.

A jó állam, jó közigazgatás
elveinek megfelelő működés;
bűnmegelőzés; büntetőeljárás
gyorsítása, egyszerűsítése,
hatékonyságának növelése; az
ügyfelek érdekeinek megfelelő
hatósági tevékenység ellátása.

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.

1993. évi III. tv.,
102/2011. (VI.29.) Korm. rend.,
369/2013. (X.24.) Korm. rend.,
63/2006. (III.27.) Korm. rend.

Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének
biztosítása; 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, jegyzők szociális
döntései törvényességének
biztosítása, egységes joggyakorlat
biztosítása.

5

Főosztályvezető,
Lakástámogatási Osztály
vezetője

Főosztályvezető,
Osztályvezetők (Felnőttkorú
Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya,
Fiatalkorú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői
Osztálya, Jogi
Segítségnyújtó,
Áldozatsegítő,
Bűnmegelőzési és
Jóvátételi Osztály)

Gyámügyi főosztályvezetőhelyettes, Szociális és
gyámügyi osztályvezető

Gyámügyi főosztályvezetőhelyettes, Szociális és
gyámügyi osztályvezető

2016.12.31

133 464 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

2016.12.31

528 295 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

17

2016.12.31.,
illetve az
Emberi
Jegyzők ellenőrzése esetén:
Erőforrások
jegyzők, polgármesteri hivatalok
Minisztériuma
munkatársai; bíróságok,
által
rendőrség, ügyészség, hivatásos
meghatáropártfogók, gyermekjóléti
zottak szerint;
szolgálatok, civil szervezetek;
ellenőrzési terv
Emberi Erőforrások
szerinti
Minisztériuma, elsőfokú
ütemezés-ben;
gyámhivatalok
2016.02.15. a
gyámhatósá-gi
statisztika
esetén

94 537 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

15

Rehabilitációs Ellenőrzési és
Szakértői Főosztály, Széchenyi
Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.;
módszertani intézmények,
Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, a működési
engedélyezési rendszert
(MŰKENG) fejlesztő szervezet;
elsőfokú szociális hatóságok

2016.12.31.,
illetve az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
által
meghatározottak szerint;
ellenőrzési terv
szerinti
ütemezés-ben

83 415 000 Ft

Költségvetési
támogatás

2016.07.01

24

95

Hitelintézetek, jegyzők,
bíróságok, végrehajtók, egyéb
társhatóságok

-

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

A lakáscélú közvetlen támogatásokkal,
kamattámogatásokkal és költségtérítéssel
kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében
állami hatóságként a folyósított összegek jogszerű
felhasználásának ellenőrzése, illetve az igénybevétel
jogszerűségének ellenőrzése a támogatások
folyósításától kezdve az állami igény érvényesítésére
31. meghatározott időszak lezárulásáig. A támogatás
egész állami rendszerének figyelemmel kísérése,
ellenőrzése az ezzel kapcsolatos pénzforgalmi, letéti
számlakezelési bonyolítása, valamint az állami
jelzálogjog, illetve terhelési és elidegenítési
tilalommal kapcsolatos feladatok ellátása. A
lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő állami
követelések érvényesítése.

1998. évi LXXXIV. tv.,
2004. évi CXL. tv.,
223/1998. (XII. 30.) Korm. rend.

Döntés a hatályos jogszabályok alapján.

Jogszabályoknak megfelelő
ügyintézés.

Főosztályvezető,
Családtámogatási Osztály 16. vezetői

122

Országos Nyugdíj-biztosítási
Főigazgatóság

2016.12.31

678 442 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Fogyatékossági támogatás iránti kérelmek
36. ügyintézése, vakok személyi járadékával
kapcsolatos feladatok ellátása.

1998. évi XXVI. tv.,
2004. évi CXL. tv.,
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rend.

Döntés a hatályos jogszabályok alapján.

Jogszabályoknak megfelelő
ügyintézés.

Főosztályvezető,
Családtámogatási Osztály
1. vezetője

4

Országos Nyugdíj-biztosítási
Főigazgatóság

2016.12.31

22 244 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Migráns munkavállalók, a személyek szabad
mozgásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
személyek, az EU Kék Kártyával, valamint az
37. összevont engedéllyel rendelkező harmadik
országbeli állampolgárok kérelmeinek ügyintézése.
Az EGT tagállamok társintézményeivel való
kapcsolattartás, adatcsere lebonyolítása.

883/2004/EK rendelet, 987/2009/EK
rendelet, 1231/2010/EU rendelet,
1998. évi LXXXIV. törvény,
2004. évi CXL. törvény,
1998. évi XXVI. törvény,
223/1998. (XII.30.) Korm. rend., 141/2000.
(VIII.9.) Korm. rend.

Döntés a hatályos jogszabályok alapján.

Jogszabályoknak megfelelő
ügyintézés.

Főosztályvezető,
Családtámogatási Osztály
7. vezetője

19

EGT tagállamok társintézményei,
Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

2016.12.31

105 659 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Nagycsaládos gázárkedvezmény igénybevételével, a
2004. évi CXL. tv.,
38. jogosultság ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
28/2009. (VI.25.) KHEM rend.
ellátása.

Döntés a hatályos jogszabályok alapján.

Jogszabályoknak megfelelő
ügyintézés.

Főosztályvezető,
Családtámogatási Osztály
6. vezetője

2

Vezetékes gázszolgáltatást ellátó
társaságok, Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

2016.12.31

11 122 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A családtámogatási ellátások, és fogyatékossági
támogatás jogalap nélküli kifizetéseinek analitikus
nyilvántartása, behajtása, a mérlegjelentésekhez
39.
adatok szolgáltatása. A tartozás mérséklésére vagy
elengedésére irányuló méltányossági eljárásban való
közreműködés.

1998. évi LXXXIV. tv.,
2004. évi CXL. tv.,
1998. évi XXVI. tv.,
223/1998. (XII. 30.) Korm. rend.,
141/2000. (VIII.9.) Korm. rend

Intézkedés a hatályos jogszabályok alapján.

Jogszabályoknak megfelelő
ügyintézés.

Főosztályvezető,
Családtámogatási Osztály
3. vezetője

12

Települési önkormányzati
hatóság, Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

2016.12.31

66 732 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Szakmailag felkészült ügyfélszolgálatok
40. működtetése, az ügyfélközpontú ügyintézés szem
előtt tartásával.

7/2015. (III.31.) MvM utasítás (SZMSZ)

Ügyfélszolgálat szakszerű, ügyfélközpontú
működése.

Az ügyfélszolgálati rendszer
működtetése.

Főosztályvezető,
Családtámogatási Osztály
3., 4. és 6. vezetői

20

-

2016.12.31

111 220 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

6

Családtámogatási Főosztály

Családi pótlék, gyermekgondozási támogatás,
anyasági támogatás iránti kérelmek ügyintézése.
Méltányosságból kérvényezett gyermekgondozási
segély kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
35. A folyósított ellátásokról szóló igazolások kiállítása.
A közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezmények igénybevételéhez szükséges
hatósági igazolványokkal kapcsolatos feladatok
ellátása.

42. 2016. évi Hatósági Ellenőrzési Terv megvalósítása.

2004. évi CXL tv. (Ket.), 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet

Foglalkoztatási Főosztály
vezetője, Munkaügyi
Ellenőrzési Osztályt vezető
főosztályvezetőhelyettes,
Munkavédelmi Ellenőrzési
Osztály vezetője, Hatósági
és Behajtási Osztály
vezetője

2016. évi munkavédelmi- és
munkaügyi ellenőrzési
2016. évi munkavédelmi- és munkaügyi
irányelvekben valamint a
ellenőrzési irányelvekben valamint a
teljesítménycélkitűzésekben
teljesítménycélkitűzésekben meghatározott
meghatározott követelmények
követelmények elérése. Munkaerő-piaci
elérése. Munkaerő-piaci
támogatások és Bérgarancia Alapból nyújtott támogatások és Bérgarancia
támogatások szabályos felhasználása.
Alapból nyújtott támogatások
szabályos felhasználásának
elérése.

Foglalkoztatási Főosztály
vezetője, Munkaügyi
Ellenőrzési Osztályt vezető
főosztályvezetőhelyettes,
Munkavédelmi Ellenőrzési
Osztály vezetője, Hatósági
és Behajtási Osztály
vezetője, Közfoglalkoztatási
és Igazgatási Osztály
vezetője

Foglalkoztatási Főosztály
vezetője, Munkaügyi
Ellenőrzési Osztályt vezető
főosztályvezetőhelyettes,
Munkavédelmi Ellenőrzési
Osztály vezetője, Hatósági
és Behajtási Osztály
vezetője

Munkaügyi és munkavédelmi tárgyú közérdekű
bejelentések és panaszok kivizsgálása, ehhez
kapcsolódóan panasz- és baleseti ügyelet
működtetése.

2013. évi CLXV. tv.,
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet,
27/2015. (VI.30.) kmb utasítás (Ügyrend),
55/2015. (XI.17.) kmb utasítás

A közérdekű bejelentés és egyéni orvoslást
igénylő panasz hatáskörbe tartozó orvoslása,
tanácsadási és felvilágosításadási
tevékenység ellátása, halálos- és súlyos
munkabalesetek bejelentésének fogadása.

Álláskeresők ellátásával és támogatásával
kapcsolatos szakmai felügyelet, az ellátások
/támogatások kifizetésének pénzügyi lebonyolítása,
44.
valamint másodfokú hatósági tevékenység ellátása.
Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása és
nyújtása, Pályaválasztási Kiállítás szervezése.

1991. évi IV. tv;
2011. évi CXCV. tv.,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend., 6/1996.
(VII. 16.) MüM rend.,
30/2000. (IX.15.) GM rend., 320/2014.
(XII. 13.) Korm. rend.

Az álláskeresők nyilvántartási és
ellátási rendszerének szabályszerű
Szabályszerű nyilvántartási és ellátási
működtetése, az álláskeresők
tevékenység, a szolgáltatásokat igénybe
pénzbeli ellátásának biztosítása, a
vevők elhelyezkedési esélyeinek növekedése. foglalkoztatási szint növelése, az
álláskeresők munkaerő-piaci
integrációja.

Foglalkoztatási Főosztály
vezetője, Befektetés
Ösztönzési és Szolgáltatási
Osztály vezetője,
Alapkezelő és
Foglalkoztatási Programok
Megvalósítási Osztály
vezetője, Közfoglalkoztatási
és Igazgatási Osztály
vezetője

A közfoglalkoztatásban résztvevők
számának növelése, az FHT-ban
részesülők számának
csökkentése, a közfoglalkoztatási
támogatások szabályszerű
felhasználása.

Foglalkoztatási Főosztály
vezetője, Befektetés
Ösztönzési és Szolgáltatási
Osztály vezetője,
Alapkezelő és
Foglalkoztatási Programok
Megvalósítási Osztály
vezetője, Közfoglalkoztatási
és Igazgatási Osztály
vezetője

43.

Közfoglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatos
2011. évi CVI. tv.,
A közfoglalkoztatásban résztvevők
feladatok ellátása, szakmai koordináció, a
45.
375/2010. (XII.31.) Korm. rend., 320/2014. számának növelése, az FHT-ban részesülők
közfoglalkoztatás hatósági ellenőrzése, támogatások
(XII. 13.) Korm. rend.
számának csökkentése.
pénzügyi feladatainak teljesítése.

Az európai uniós forrásból megvalósuló (VEKOP)
projektek eredményes megvalósítása, valamint a
hazai forrású munkaerő-piaci
46.
programok/támogatások működtetése, a kerületi
hivatalok (Foglalkoztatási Osztályai) ezzel
kapcsolatos tevékenységének koordinációja.

320/2014. (XII. 13.) Korm. rend., 272/2014. Az európai uniós és hazai forrású
(XI. 5.) Korm. rend., Versenyképes Közép- támogatások hatékony felhasználása, a
Magyarország Operatív Program (VEKOP) foglalkoztatás bővítése.

A bejelentéssel érintett közérdek
és egyéni panasz hatáskörbe
tartozó orvoslása, jogsértések
bekövetkezésének megelőzése.

A Kormányhivatal 2016. évi
munkaerő-piaci terve, a kiemelt
projektek indikátorai, célértékei.

7

Foglalkoztatási Főosztály
vezetője,
Projektmenedzserek,
Pénzügyi menedzserek,
Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
vezetője, Alapkezelő és
Foglalkoztatási Programok
Megvalósítási Osztály
vezetője, Közfoglalkoztatási
és Igazgatási Osztály
vezetője

Hatósági ellenőrzésekben
együttműködő társhatóságok

Met.. Mvt., és
Ket. szerinti
ügyintézési
határidők,
(2016.01.0112.31.)

Szükség szerint együttműködő
társhatóságok

Met., Mvt., és
Ket. szerinti
ügyintézési
határidő,
valamint a
Hatósági
Ellenőrzési
Tervben
meghatározott
időszakok
(2016.01.0112.31.)

54

Hatósági ellenőrzésekben
együttműködő társhatóságok

Met., Mvt.,
Panasztörvény
és Ket.
szerinti
ügyintézési
határidő
(2016.01.0112.31.)

25

Nemzetgazdasági Minisztérium,
Belügyminisztérium, Magyar
Államkincstár, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, Munkáltatók,
Humánszolgáltatást nyújtó
szervezetek

22

Belügyminisztérium,
Nemzetgazdasági Minisztérium,
Magyar Államkincstár,
Munkáltatók/ Közfoglalkoztatók

54

58

300 294 000 Ft

322 538 000 Ft

300 294 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

Negyedévent
és évvégi
beszámolóban
(2016.12.31.)

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

Szakmai
irányító által
előírt
részbeszámoló
kban és
határidőkben,
valamint az
évvégi
bezámolóban
(2016.12.31.)

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

Negyedévente
és évvégi
beszámolóban
(2016.12.31),
emellett havi
kormányhivatali
adatszolgáltatá
sban

2016.12.31

Az ellátások és
támogatások forrása
139 025 000 Ft
a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
(NFA).

2016.07.01

2016.12.31

122 342 000 Ft

A támogatások
forrása a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
közfoglalkoztatási
támogatások
előirányzata.

2016.07.01

26

144 586 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

42

ESZA, NFA +
intézményi (Az
európai uniós
forrásból
megvalósuló
projektek forrása:
ESZA, valamint
hazai
233 562 000 Ft
társfinanszírozás, az
NFA
előfinanszírozásával,
a hazai forrásból
megvalósuló
támogatások forrása
a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap.)

Nemztegazdasági Minisztérium,
Belügyminisztérium,
közreműködő szervezet(ek),
Munkáltatók, Humánszolgáltatást
nyújtó szervezetek, Képző
Intézmények, Civil szervezetek

2016.12.31

2016.07.01

Foglalkoztatási Főosztály

41. Munkavédelmi- és munkaügyi ellenőrzés.

1993. évi XCIII. tv (Mvt.),
1996. évi LXXV. tv. (Met.),
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

A munkavállalók életét, egészségét, testi
épségének védelmét szolgáló rendelkezések
megsértésének feltárása, megszüntetése,
szankcionálása, valamint a munkavállalók
A munkavállalók szabályos
foglalkoztatására irányuló, munkaügyi
foglalkoztatásának biztosítása.
ellenőrzési tárgykörökbe tartozó munkaügyi
jogsértések feltárása, megszüntetése,
szankcionálása.

239 123 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Főosztályvezető- helyettes,
Rehabilitációs Szakértői
Osztály 1. vezetője, elnökorvosok

51

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, járási hivatalok,
önkormányzatok
jegyzői,Nyugdíjbiztosítási,Egészs
égbiztosítási,- Családtámogatási
Főosztály, Nyugdíjbiztosítási
igazgatóság

2016.12.31

283 611 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Pest Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatala Foglalkoztatási
osztályai, védett szervezetek,
munkáltatók

2016.12.31

116 781 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Jó állam, jó közigazgatás; az
egészségkárodott, fogyatékkal élők
védelme, szociális helyzetük
javítása; a jogsultak részére ellátás
biztosítása. Az Egészségbiztosítási
Alap bevételeinek védelme; Kritikus
élethelyzetek szociális szempontú,
személyre szabott kezelése.

2011. évi CXCI tv.,
1993.évi III.tv.,
74/2015 (III.30.) Korm. rend.,
7/2012 (II.14) NEFMI rend.

Orvosi, rehabilitációs és szociális szakértés,
komplex minősítés, szakvélemények
készítése, az egészségi állapot minősítése;
Hozzátartozói nyugellátásokhoz, balesetirokkantsági járadékhoz, fogyatékossági
támogatáshoz, közlekedőképességhez, aktív
korúak ellátásáhozm stb. orvosi
szakvélemény készítése. A kiemelt ápolási
díj igénybevételéhez szakértői vélemény
készítése.

Az egészségkárosodottak,
fogyatékkal élők
foglalkoztathatóságának
elősegítése; más hatóságok
tevékenységének segítése a
súlyos fogyatékosság orvosszakmai minősítése által.

Munkaerőpiaci-, rehabilitációs tanácsadás,
munkaerő-piaci információnyújtás, egyéni
álláskeresési tanácsadás nyújtása,
munkáltatói kapcsolattartás.
Munkaközvetítés, egyéni megállapodások a
munkavállalók foglalkoztatása érdekében,
személyre szóló állásfeltárás.

Foglalkoztatást, közfoglalkoztatást,
munkábahelyezést szolgáló
munkaerőpiaci lehetőségek
feltárása. Együttműködés
munkáltatókkal, civil
szervezetekkel. Az integrált, vagy
védett foglalkoztatás
munkaerőpiaci céljainak teljesítése,
a foglalkoztatottak számának
növelése.

Főosztályvezető,
Foglalkozási és
Rehabilitációs Osztály
vezetője

21

2004. évi CXL. tv.,
66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás,
273/2012. (IX.28.) Korm. rend.

Jogszabályoknak megfelelő ügyintézés;
jogszabály-módosítási javaslatok
előterjesztése; ügymenetmodellek írásba
foglalása; egységes eljárásrend biztosítása;
szakmai továbbképzés;
kompetenciafejlesztés.

Jogszabályoknak megfelelő
ügyintézés; jogszabály-módosítási
javaslatok előterjesztése;
ügymenetmodellek írásba
foglalása; egységes eljárásrend
biztosítása; szakmai
továbbképzés;
kompetenciafejlesztés.

Főosztályvezető, Ingatlannyilvántartási Osztály
vezetője, Földmérési és
Földügyi Osztály vezetője

18

-

2016.12.31

100 098 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Másodfokú ingatlan-nyilvántartási hatósági feladatok
51. ellátása; Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházások intézése.

2013. évi V. tv.,
1997. évi CXLI. tv.,
373/2014. (XII. 31.) Korm. rend.,
33/2013. (XII. 31.) KIM rend.

Közhiteles nyilvántartás vezetése; soron
kívüli döntéshozatal.

Közhiteles nyilvántartás vezetése;
soron kívüli döntéshozatal.

Ingatlan-nyilvántartási
osztályvezető, földmérési és
földügyi osztályvezető

24

-

2016.12.31

133 464 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

TakarNet felhasználók ellenőrzése; DALNET24
52. (digitalizált alaprajzok a neten keresztül a nap 24
órájában) kiemelt projekt koordinálása.

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet; EKOP2.1.17/A jelű a "Földhivatali folyamatok
ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz
szükséges korszerűsítése" elnevezésű
kiemelt projekt

Jogszerű használat ellenőrzése; szükség
szerint az igazgatási díj befizetésére
kötelezés; DALNET24 projekt adminisztratív
feladatainak ellenőrzése, végrehajtás
koordinálása.

Jogszerű használat ellenőrzése;
szükség szerint az igazgatási díj
befizetésére kötelezés; DALNET24
Főosztályvezető,
projekt adminisztratív feladatainak titkárságvezető, jogtanácsos
ellenőrzése, végrehajtás
koordinálása.

4

-

2016.12.31

22 244 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátása;
53. ellenőrzések lefolytatása; parlagfű elleni közérdekű
védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet; 2013. évi
CCXII. tv.

Adatok felhasználásának, jogszerű
Adatok felhasználásának, jogszerű
használatának az ellenőrzése;
használatának az ellenőrzése; szakmai
szakmai szempontok
szempontok érvényesítése; közegészségügy
érvényesítése; közegészségügy
biztosítása.
biztosítása.

Földmérési és földügyi
osztályvezető, szakfelügyelő

2

-

2016.12.31

11 122 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet;
2013. évi CCXII. tv.;
2013. évi CXXII. tv.

Föld tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz
kötött megszerzésének jóváhagyására
irányuló eljárások lefolytatása; szerzési
feltételek, korlátozások, tilalmak ellenőrzése;
jogkövetkezmények alkalmazása másodfokú
eljárásban.

Jjogszabályoknak megfelelő
Ingatlan-nyilvántartási
ügyintézés; jogszabályban foglaltak
osztályvezető, földmérési és
megvalósulásának ellenőrzése;
földügyi osztályvezető
jogkövetkezmények alkalmazása.

18

-

2016.12.31

100 098 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

55. 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.

Főosztályvezető,
osztályvezető,
titkárságvezető jogtanácsos

4

-

2016.12.31

22 244 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Részvétel az állami tulajdonú termőföld árverési
56.
feladataiban.

373/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet,
262/2010. (XI. 17.) Korm. rend.

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
árverésének lebonyolítása és az árverezők
részvételi jogosultságának ellenőrzése.

Részvétel a Nemzeti Földalapba
tartozó földrészletek árverésének
lebonyolításában és az árverezők
részvételi jogosultságának
ellenőrzése.

Főosztályvezető, Ingatlannyilvántartási Osztály
vezetője, Földmérési és
Földügyi Osztály vezetője

3

-

2016.12.31

16 683 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

47.

Megváltozott munkaképességű személyek
ellátásainak megállapítása; hatósági bizonyítványra,
rehabilitációs kártyára való jogosultságról döntés,
jogosulatlanul felvett ellátások, megtérítések ügyei.

Komplex minősítés, orvosi, foglalkozási
rehabilitációs, szociális szakértői tevékenység,
kiemelten a soros felülvizsgálatra várakozók
48. esetében a komplex minősítés elvégzése (irat
anyagból, vagy személyes vizsgálattal).
Szakkérdések vizsgálata, szakértői feladatok
ellátása.

Foglalkozási rehabilitációs feladatok és
szolgáltatások, rehabilitációs terv készítés.
49. Munkáltatói kapcsolattartás, akkreditált
foglalkoztatók munkavállalóival egyéni megállapodás
megkötése.

50.

54.

Átfogó szakmai vizsgálat keretében
szakterületenként célvizsgálat tartása; kerületi
hivatalok földügyi igazgatási egységei eljárásának
további egységesítése; munkatársak továbbképzése.

Föld tulajdonjoga megszerzésének hatósági
jóváhagyása; ellenőrzési hatáskör.

2011. évi CXCI tv.,
327/2012 (XI.16.) Korm. rend.,
74/2015 (III.30.) Korm.rend.,
30/2000. (IX.15.) GM rend.

8

Főosztályvezető,
Alapellátási Osztály és
Soros Ellátási Osztály
vezetői

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály

2016.12.31

2011. évi CXCI. tv.,
74/2015 (III.30.) Korm. rend., 327/2011
(XII. 29.) Korm. rend.,
33/2012 (XII. 5.) NGM rendelet

Kérelem, vagy hivatalból indult eljárás
lefolytatásaként rehabiltiációs, vagy
rokkantsági ellátás, rehabilitációs kártya,
hatósági bizonyítvány megállapítása, vagy
elutasítása, megtérítési ügyek.

Földhivatali Főosztály

43

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, Fővárosi, Pest
megyei Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság; Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, Országos
Egészségpénztár, Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság,
Nyugdíjbiztosítási,Egészségbiztosítási,Családtámogatási Főosztály,
Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság,
kormányhivatal más főosztályai

1997. évi LXXVIII. tv.,
1996. évi XXI. tv.,
252/2006. (XII. 07.) Korm. rend.,
190/2009. (IX.15.) Korm. rend.,
314/2012. (XI.08.) Korm. rend.

Hatékony, jogszerű ügyintézés; az
épített környezet alakításánakAz épített környezet minőségének javulása, fejlesztésének és az építészeti
az építészeti minőség, az építészeti értékek értékek védelmének
védelme érvényre jut; jó minőségű,
összehangolása; nemzetgazdasági
szakszerű kivitelezés és ellenőrzés, valamint szempontból kiemelt
fenntartható jó minőségű épített környezet.
beruházásokkal összefüggő
koordinációs feladatellátás
segítése.

1997. évi LXXVIII. tv.,
343/2006. (XII.23.) Korm. rend., 312/2012.
(XI.08.) Korm. rend.

Hatékony, jogszerű ügyintézés; az
épített környezet alakításánakAz épített környezet minőségének javulása, fejlesztésének és az építészeti
az építészeti minőség, az építészeti értékek értékek védelmének
védelme érvényre jut; jó minőségű,
összehangolása; nemzetgazdasági
szakszerű kivitelezés és ellenőrzés, valamint szempontból kiemelt
fenntartható jó minőségű épített környezet.
beruházásokkal összefüggő
koordinációs feladatellátás
segítése.

Főosztályvezető,
osztályvezető állami
főépítész

fővárosi főjegyző, kerületi
jegyzők, területi tervtanács,
Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft.

2016.12.31

2016.07.01

343/2006 (XII.23.) Korm. rend., 487/2013.
(XII.17.) Korm. rend.

Elsőfokú építéshatósági, -felügyeleti
munkatársaink leteszik az építésügyi vizsgát, Hatékony, jogszerű oktatási,
hivatalunk eleget tesz az oktatási,
vizsgázatási feladatellátás.
vizsgáztatási kötelezettségének.

Főosztályvezető,
osztályvezető állami
főépítész

Lechner TK., Miniszterelnökség

2016.12.31

2016.07.01

Az Örökségvédelmi Osztály feladatkörébe tartozó
60. ügyekben a másodfokú hatósági és felügyeleti
jogkör gyakorlása.

2001. évi LXIV. tv.,
39/2015.(III. 11.) Korm.rend.,
7/2015.(III.31.) MvM utasítás

Jogszerű másodfokú hatáskör gyakorlás.

Kormányhivatal zökkenőmentes,
szakszerű működése.

Főosztályvezető, az
Örökségvédelmi Osztály
osztályvezetője

8

Elsőfokú örökségvédelmi
hatóságok

2016.12.31

44 488 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Műemlék ingatlanok jókarbantartásának,
hasznosításának elérésére irányuló elsőfokú
61. építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi
hatósági eljárások felügyeleti vizsgálata – cél- és
utóvizsgálat.

2001. évi LXIV. tv.,
39/2015.(III. 11.) Korm.rend.,
7/2015.(III.31.) MvM utasítás,
Miniszterelnökség eseti utasításai

Jogszerű, szakszerű elsőfokú
hatáskörgyakorlás, kulturális örökség elemei
védelmének biztosítása.

Országosan egységes, szakszerű
kormányhivatali örökségvédelmi
gyakorlat kialakulása.

Főosztályvezető,
Örökségvédelmi Osztály
osztályvezetője

4

Elsőfokú örökségvédelmi
hatóságok

2016.12.31

22 244 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Fémkereső műszer nem hivatásszerű gyakorlása
62. engedélyezése tárgyában 2015. évben kiadott
elsőfokú döntések felülvizsgálata.

2001. évi LXIV. tv.,
39/2015.(III. 11.) Korm.rend.,
7/2015.(III.31.) MvM utasítás,
Miniszterelnökség eseti utasításai

Jogszerű, szakszerű elsőfokú
hatáskörgyakorlás, kulturális örökség elemei
védelmének biztosítása.

Országosan egységes, szakszerű
kormányhivatali örökségvédelmi
gyakorlat kialakulása.

Főosztályvezető,
Örökségvédelmi Osztály
osztályvezetője

3

Elsőfokú örökségvédelmi
hatóságok

2016.12.31

16 683 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Régészeti lelőhelyeken nyitva hagyott feltárási
felszínek visszatakarásának kikényszerítése
63. tárgyában lefolytatott elsőfokú örökségvédelmi
hatósági eljárások felügyeleti vizsgálata –
célvizsgálat.

2001. évi LXIV. tv.,
39/2015.(III. 11.) Korm.rend.,
7/2015.(III.31.) MvM utasítás,
Miniszterelnökség eseti utasításai

Jogszerű, szakszerű elsőfokú
hatáskörgyakorlás, kulturális örökség elemei
védelmének biztosítása.

Országosan egységes, szakszerű
kormányhivatali örökségvédelmi
gyakorlat kialakulása.

Főosztályvezető,
Örökségvédelmi Osztály
osztályvezetője

3

Elsőfokú örökségvédelmi
hatóságok

2016.12.31

16 683 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Kerületi hivatalok okmányirodáinak és hatósági
64. osztályainak szakmai feladatában történő
segítségnyújtás.

2012. évi XCIII. tv. 218/2012.(VIII.13.)
Korm. rend.

Zökkenőmentes, jogszerű és szakszerű
okmányirodai és hatósági feladatellátás.

Kerületi hivatalok feladat
ellátásának szakmai segítése.

Főosztályvezető, Hatósági
főosztályvezető-helyettes,
hatósági osztályvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A Kormányhivatal hatékony, költségtakarékos
65. hatósági feladatellátása a jogszabályok által
meghatározott hatáskörökben.

2004. évi CXL. tv.,
66/2015. (III.30.) Korm. rend.

Szakszerű, hatékony feladatellátás.

Kormányhivatal Hatósági
Főosztályának szakszerű, hatékony
ügyintézése.

Főosztályvezető,
Főosztályvezető-helyettes,
hatósági osztályvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Kerületi Jegyzők jogszerű
munkájának a segítése.

Főosztályvezető, Hatósági
főosztályvezető-helyettes,
hatósági osztályvezető

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

-

2016.12.31

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Másodfokú építésfelügyeleti hatósági feladatok és
58. másodfokú építéshatósági feladatok ellátása a
Fővárosban.

59.

Elsőfokú építésügyi, építésfelügyeleti hatósági
feladatellátók építésügyi oktatása, vizsgáztatása.

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 a
segítése.

67.

Kormányhivatal hatáskörébe tartozó új feladatok
(kibővült hadigondozotti ellátás, anyakönyvi
felügyeleti új hatáskörök) ellátása, kapcsolattartás
külképviseletekkel, fővárosi kerületi hivatalokkal.

2010. évi I. tv.,
1994. évi XLV. tv.,
113/1994. (VIII.31.) Korm. rend.

Kerületi hivatalok szakszerű munkájának
Kerületi hivatalok speciális
segítése, szakszerű, hatékony feladatellátás. feladatának szakmai segítése.

Főosztályvezető, Hatósági
főosztályvezető-helyettes,
hatósági osztályvezető

Emelt és középszintű érettségi vizsgák,
független vizsgák.

A tanév rendjében előírt vizsgák
zavartalan lebonyolítása.

Oktatási Főosztályvezetőhelyettes

Köznevelési intézmények működési
engedélye, jogszerű működésének
felügyelete, szakmai vizsgák törvényes
lebonyolítása, szakképzési megállapodások
megkötése.

A köznevelési intézmények,
fenntartók, szakmai
vizsgaszervezők jogszerű és
szakszerű működése, szakképzési
megállapodások megkötése.

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.

Köznevelési intézményeket, fenntartókat érintően
hatósági, törvényességi ellenőrzés, működési
engedélyezés, egyéb első és másodfokú hatósági
69.
jogkörök, szakképzés vonatkozásában szakmai
vizsgaengedélyezés, szakképzési megállapodások
megkötése.

Helyi önkormányzatok feletti törvényességi
felügyelet; nemzetiségi önkormányzatok feletti
törvényességi felügyelet; a helyi önkormányzatok
70.
adósságot keletkeztető ügyleteinek véleményezése.
Kiemelt feladat a nemzetiségi önkormányzati
képviselők képzése.

71. Hazai anyakönyvezési feladatok ellátása.

2011 évi CXC. tv.,
2011. évi CLXXXVII. tv.,
121/2013. Korm. rend.
111/2010. Korm. rend.
20/2012. EMMI rend.
314/2013. Korm. rend

2011. évi CLXXXIX. tv,
2011. évi CLXXIX. tv,
2011. évi CXCIV. tv,
119/2012.
(VI.26.) Korm. rend., 353/2011. (XII.30.)
Korm. rend.

2010. évi I. törvény,
32/2014. (V. 19.) KIM rendelet

Magyar állampolgárok külföldön történt
anyakönyvi eseményeinek magyarországi
anyakönyvezése és az ezekhez kapcsolódó
feladatok teljesítése.

Hazai anyakönyvezési feladatok
teljes körű, hatékony ellátása; a
klasszikus anyakönyvezési hátralék
feldolgozása; egyszerűsített
honosítási anyakönyvi hátralék 1/3ának feldolgozása.

9

2016.12.31

2016.07.01

122 342 000 Ft

22

66.

100/1997. Korm. rend.,
68. Érettségi vizsgaszervezés, független vizsgabizottság. 2011. évi CXC. tv.,
121/2013. Korm. rend.

főpolgármester, főpolgármesterhelyttesek; kerületi
polgármesterek, fővárosi és
kerületi főépítészek,szakmai
szervezetek,település- és
építésztervező cégek

Főosztályvezető,
osztályvezető állami
főépítész

29

161 269 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

7

Oktatási Hivatal, Emberi
Erőforrások Minisztériuma

2016.12.31

38 927 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Oktatási Főosztályvezetőhelyettes

9

Oktatási Hivatal, Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Nemzetgazdasági
Minisztérium

2016.12.31

50 049 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Főosztályvezető;
Törvényességi Felügyeleti
főosztályvezető-helyettes

12

Adósságot keletkeztető ügyletek
vizsgálata során a Magyar
Államkincstár

2016.12.31

66 732 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

56

Külgazdasági és
Külügyminisztérium, Igazságügyi
Minisztérium, Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal,
Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala, Megyei
kormányhivatalok, helyi
(önkormányzati)
anyakönyvvezetők

2016.12.31

311 416 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Főosztályvezető, Hatósági
Főosztályvezető-helyettes,
Honosított és Határon Túli
Anyakönyvi Ügyek 1-2.
Osztályának osztályvezetői

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Állami főépítész alapfeladatai; a területi tervtanács
működtetése; a nemzetgazdasági szempontból
57. kiemelt beruházások városrendezési feltételeinek
biztosítása; önkormányzati főépítészi vizsgáztatás;
az építésügy átalakítását célzó feladatok.

7/2015. (III.30.) MvM rend.,
2015. évi CXLIII. tv,
320/2015. (X.30.) Korm. rend.,
168/2004. (V.25.) Korm. rend.,
175/2015. (VII.7.) Korm. rend.

A Kormányhivatal kötelmi jogi rendszerét
képező szerződések megkötése,
közbeszerzések és beszerzések
lebonyolítása.

Közbeszerzések lebonyolítása a
jogszabályokban meghatározottak
szerint.

Főosztályvezető

5

-

2016.12.31

27 805 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Költségvetés tervezése, végrehajtása, fizetési
kötelezettségek teljesítése.

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 rend.

Törvényes működés.

Szabályszerűség.

Főosztályvezető

45

-

2016.12.31

250 245 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel valamint
pályázati források

2016.07.01

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

Törvényes működés.

Szabályszerűség.

Főosztályvezető

26

-

2016.12.31

144 586 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

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) Kmb. utasítás

Törvényes működés.

Szabályszerűség.

Főosztályvezető

16

-

2016.12.31

88 976 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel

feladatellátás
érdekében
havonta

Bérek, nem rendszeres járandóságok számfejtése
kincstári rendszerben, Cafeteria igények
76.
nyilvántartása, elemeinek beszerzése, Magyar
Államkincstárral való kapcsolattartás.

2000.évi C. tv.,
2011.évi CXCV. tv.,
2012. évi XCIII. tv.,
4/2013. (I.11.) Korm. rend.,
368/2011. (XII.31.) Korm. rend.,
66/2015. (III.30.) Korm.rend.,
38/2013. (IX.19.) NGM rend.

Törvényes működés.

Szabályszerűség.

Főosztályvezető

21

-

2016.12.31

116 781 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Könyvelési feladatok, számviteli egyeztetések,
eszköz nyilvántartás, leltározás, selejtezés,
77.
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.,
38/2013. (IX.19.) NGM rend.

Törvényes működés.

Szabályszerűség.

Főosztályvezető

24

-

2016.12.31

133 464 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

2011. évi CXCVI. tv.,
2012. évi LXXVI. tv.

A Kormányhivatal működése.

A Kormányhivatal működéséhez
szükséges tárgyi feltételek
biztosítása.

Főosztályvezető

14

Irodaszer, informatikai
kellékanyag, és egyéb beszállító
cégek

2016.12.31

77 854 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

23/2015. (VI.24.) Kmb. utasítás,
48/2015. (VIII.14.) Kmb. utasítás
2009. évi LXII. tv.

A Kormányhivatal működése.

A Kormányhivatal működéséhez
szükséges tárgyi feltételek
biztosítása.

Főosztályvezető

35

Gépjármű szervizek, biztosító
cégek

2016.12.31

194 635 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A Kormányhivatal által használt
ingatlanokban a munkavégzés biztosításra
kerül üzemeltetési szempontból.

A Kormányhivatal működéséhez
szükséges tárgyi feltételek
biztosítása. A Kormányhivatal
működéséhez szükséges
szolgáltatások jogszabályoknak
megfelelő beszerzése.

40

Közüzemi szolgáltatók,
mobiltelefon szolgáltatók,
ingatlan karbantartó cégek,
költöztető cégek, takarító cégek,
őrzés-védelmi szolgáltatást ellátó
cégek, egyéb szolgáltatást végző
cégek.

2016.12.31

222 440 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A Kormányhivatal által használt ingatlanok
nyilvántartása naprakész, vezetői
információk 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

10

Közigazagtási és Igazságügyi
Hivatal, Miniszterelnökség,
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt., Társasházi közös
képviseletek, üzemeltető cégek,
bérbeadók, önkormányzatok

2016.12.31

55 610 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

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 rend.

Törvényes működés.

Szabályszerűség.

Főosztályvezető

10

2016.12.31

55 610 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

1996. évi XXXI. tv.,
1993. évi XCIII. tv.

Tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos
előírások betartása.

Tűz- és munkavédelemmel
kapcsolatos előírások betartása.

Főosztályvezető

2

2016.12.31

11 122 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

73.

74.

75.

78.

A kormányhivatali munkavégzés tárgyi feltételeinek
biztosítása (irodaszerek, egyéb anyagok, tárgyi
eszközök). A beszerzett eszközök raktározásának
biztosítása, lebonyolítása.

A Kormányhivatal vagyonkezelésében és
használatában lévő gépjármű állománnyal
kapcsolatos feladatok ellátása (nyilvántartás, teljes
79. körű üzemeltetés biztosítása, javítások
elvégeztetése, biztosítási szerződéskötések
lebonyolítása). A kormányhivatali belső postajáratok
biztosítása gépjárművel.
A Kormányhivatal használatában lévő épületek
üzemeltetési (karbantartási és javítási munkák),
gondnoki feladatainak ellátása. Költöztetések
lebonyolítása. Mobiltelefonokkal kapcsolatos
80. feladatok ellátása. Közüzemi szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatos feladatok ellátása. A
főosztályi feladatkörbe tartozó szolgáltatások
közbeszereztetése esetén a műszaki, szakmai
adatok megadása.

A Kormányhivatal által vagyonkezelt, ingyenesen
használt és bérelt ingatlanokkal kapcsolatos
vagyonkezelési feladatok ellátása (nyilvántartás,
81.
vagyonkataszteri jelentés az MNV Zrt. felé,
vagyonkezelői jog igénylések, bérbeadókkal és
közös képviselőkkel egyeztetések).

82. Eszköz nyilvántartás, leltározás, selejtezés.

83.

Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása (tűz- és
munkavédelmi oktatások megtartása, tűz- és
munkavédelmi ellenőrzések lefolytatása,
munkabalesetek kivizsgálása, stb).

2011. évi CXCVI. tv.,
2012. évi LXXVI. tv.

2011. évi CXCVI. tv.,
2012. évi LXXVI. tv.
20/2015. (VI.22.) Kmb utasítás

10

Főosztályvezető

-

Tűzoltó készülék karbantartó,
ellenőrző cégek, tűzjelző
rendszer karbantartó cégek

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása,
beszerzési eljárások koordinálása, közbeszerzési
szabályzat elkészítése, közbeszerzési terv
72. naprakész állapotban kezelése, statisztikai
adatszolgáltatás teljesítése, szakmai kapcsolattartás
a hivatal szervezeti egységeivel és külső
hatóságokkal.

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 Főosztályvezetőhelyettese, eljáró jogi
képviselő

24

-

2016.12.31

133 464 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.12.15

Jogi dokumentumok szerkesztése és jogi szempontú 2013. évi V. tv.
85. felülvizsgálata (szerződések, utasítások, ügyrendek, 2011. évi CVIII. tv.
jogszabály tervezetek).
7/2015. (III.31.) 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.

Jogi és Perképviseleti
Osztály Főosztályvezetőhelyettese

6

-

2016.12.31

33 366 000 Ft

költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.12.15

Koordinálja a fővárosi kerületi hivatalok szakmai és
funkcionális feladatellátását, szerződéseit,
86. ügyfélfogadási rendjét, kapcsolattartásait, hatósági
munka végzését, valamint az integrált kormányzati
ügyfélszolgálatok (kormányablakok) működését.

66/2015. (III. 30.) Korm. rend., 7/2015.
(III.31.) 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.

Főosztályvezető

12

-

2016.12.31

66 732 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai
87. kialakításának teljes koordinálása, a kivitelezés
felügyelete.

7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Döntés előkészítés,
koordináció, kivitelezés ellenőrzése.

Kormányablakok szakszerű,
ügyfélközpontú működése.

Főosztályvezető

12

Miniszterelnökség, Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal, Integrált
Ügyfélszolgálatok Kialakítása
Projektiroda

2016.12.31

66 732 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Szervezési, és koordinációs feladatok ellátása,
különösen az alábbi területeken: a Fővárosi
Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos
66/2015. (III.30.) Korm. rend., 7/2015.
adminisztrációs és koordinációs feladatok,
88.
(III.31.) MvM utasítás, 9/2011. (II.15.)
Kormányhivatali szinten történő adatszolgáltatások,
Korm. rend.
összegző éves beszámoló előkészítése; belső
utasítások aláírásra előkészítése és nyilvántartása,
szükség szerint rendezvények szervezése.

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

2016.12.31

38 927 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Képzésszervezési feladatok ellátása közigazgatási
alap-, szakvizsga, ügykezelői, alkotmányos
alapismeretek, illetve építésügyi vizsga esetén. A
képzés, továbbképzés színvonalának és
89. eredményességének elemzése. Belső
továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartási,
koordinációs feladatok végzése. Az elektronikus
ügyintézést támogató képzések nyilvánosságának
biztosítása.

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

Kormánytisztviselők 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
Állampolgársági Hivatal

2016.12.31

38 927 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A Kormányhivatal ügyirat-kezelési, irattárazási,
ügyviteli, ügyfélszolgálati feladatainak ellátása,
különösen: iratok selejtezése, levéltárba adása,
dokumentált mozgatása, és az ehhez kapcsolódó
90.
ellenőrzési feladatok ellátása, kormányhivatali
koncepciók kidolgozása. Közreműködik az eközigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok
területi összehangolásában, szervezésében.

66/2015. (III. 30.) Korm. rend., 174/2011.
(VIII. 31) Korm. rend., 7/2015. (III.31.)
MvM utasítás, 13/2015. (VI.8.) MvM
utasítás

A közigazgatás korszerűsítése, az eközigazgatás kialakítása.

A Kormányhivatal elektronikus
kapcsolattartása más
szervezetekkel , szabályozott
elektronikus ügyintézési
szolgáltatások hatékony, egységes
és gazdaságos ügyirat-kezelési
rendszer szervezeti szinten.

Szervezési Osztály vezetője

15

2016.12.31

83 415 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

2013. évi V. tv.
1952. évi III. tv.
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

11

Jogi és Koordinációs Főosztály

A bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren
kívüli eljárásokban a kormánymegbízott és a
Kormányhivatal képviseletének biztosítása
84. közigazgatási, munkaügyi, kártérítési perekben. A
Kormányhivatal kintlévőségeinek behajtására,
valamint az egyéb igények érvényesítésére irányuló
eljárásokban való részvétel, jogi képviselet.

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Az informatikai igények teljesülése
gyorsabbá válik, minden fázisa pontosan
nyomon követhető.

A gyors és hatékony informatikai
szolgáltatások biztosítása.

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

A jogszabályi előírásoknak történő
megfelelés.

Elektronikus ügyintézés
bevezetése.

66/2015. (III.30.) Korm. rend., 7/2015.
(III.31.) MvM utasítás

A Kormányhivatal szakterületei, szakmai
szervezetei el tudják látni feladataikat.

A kormányhivatali munkafeltételek
rendelkezésre állása.

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel
Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

87

-

2016.02.28

483 807 000 Ft

Informatikai Osztály 3.
vezetője

10

-

2016.12.31

55 610 000 Ft

Minden Informatikai Osztály
vezetője

80

-

2016.12.31

444 880 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

A KIBER rendszer bevezetése
eszköznyilvántartási feladatokra. Kialakításra
kerül egy egységes megnevezési rendszer
Kormánymegbízotti utasítás
az informatikai eszközök vonatkozásában.
teljesülése.
Az előírt mozgatási bizonylatok kiállítása a
rendszeren belül biztosított lesz.

Informatikai Osztály 1.
vezetője

87

-

2016.04.30

483 807 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.04.30

95. Nyomtatókonszolidáció megvalósítása.

66/2015. (III.30.) Korm, rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

A nyomatelőállítás gazdaságossabbá tétele
Kormányhivatalon belül, illetve mintául
szolgálhat a többi Kormányhivatal számára.

A működés racionalizálása.

Informatikai Osztály 2.
vezetője

20

-

2016.12.31

111 220 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Közreműködés további "második generációs"
96.
kormányablakok kialakításában.

66/2015. (III.30.) Korm, rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Korszerűbb ügyfélszolgálatok kialakítása.

A működés racionalizálása.

Informatikai Osztály 4.
vezetője

13

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala; Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

2016.06.30

72 293 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.06.30

97. NOÉ projekt szolgáltatásainak bevezetése.

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Saját szolgáltatások kiváltása központiakkal.

Hatékonyságnövelés.

Informatikai Osztály 2.
vezetője

20

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatal

2016.12.31

111 220 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

További NISZ üzemeltetésű IP telefonok (kb. 600
98.
db) üzembe helyezése.

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Korszerűbb és olcsóbb vezetékes telefon
szolgáltatások biztosítása, az
önkormányzatoktól igénybe vett továbbszámlázott - telefonszolgáltatások
csökkenése.

Költséghatékony működés.

Informatikai Osztály 4.
vezetője

15

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

2016.03.31

83 415 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.03.31

Informatikai Osztály 4.
vezetője

28

-

2016.12.31

155 708 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A munkatársak informatikai
biztonsággal kapcsolatos
tudásának növekedése,
felelsősségteljesebb munkavégzés.

Informatikai Osztály 3.
vezetője

1

-

2016.12.31

5 561 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Az integráció növekedése.

Informatikai Osztály 3.
vezetője

10

2016.12.31

55 610 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

Főosztályvezető

40

-

2016.12.31

222 440 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

92. A Poszeidon rendszer használatának kiterjesztése.

93.

94.

99.

A Kormányhivatal feladatellátásának informatikai
támogatása, számítástechnikai és
telekommunikációs eszközök telepítése és
üzemeltetése.

Naprakész informatikai eszköznyilvántartás
bevezetése.

Számítógép-hálózatok felülvizsgálata és javaslattétel 66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
azok szükség szerinti bővítésére, korszerűsítésére. 7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Számítógép-hálózataink állapotának pontos
ismerete, konkrét információk rendelkezésre Hatékonyságnövelés.
állása, a szükséges beszerzési eljárásokhoz.

2016.02.28

2016.07.01

100. Informatikai biztonsági oktatás.

2013. évi L. tv.

A jogszabályi előírásoknak történő
megfelelés.

A Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt
101.
informatikai szolgáltatások rendezése.

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Az egységesítéstől a feladatellátás javulása
és az üzemeltetési költségek csökkenése
várható.

További használatra alkalmatlan számítástechnikai
102. eszközök selejtezésének előkészítése,
közreműködés a selejtezés végrehajtásában.

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

A selejtezést követően pontosabb képet
Kormánymegbízotti utasítás
kapunk a ténylegesen használatra bevonható
teljesülése.
eszközök számáról.

Belső eljárások szoftverfejlesztésekkel történő
támogatása.

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Visszakereshető, jól dokumentált
munkavégzés.

Az adminisztrációs feladatoknak
történő hatékony megfelelés.

Informatikai Osztály 3.
vezetője

10

-

2016.12.31

55 610 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

66/2015. (III.30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) MvM utasítás

Naprakészen követhető a vezetők és a
munkatársak jelenléte a rendszerben. A
Humánpolitikai Főosztály részére küldendő
adatszolgáltatások akár központilag
kinyerhetőek. Az Informatikai Főosztályon
már bevezetésre került.

Minden munkatársa jelenlétére
vonatkozó információ egy felületen
elérhető.

Informatikai Osztály 1.
vezetője

87

-

2016.05.31

483 807 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.05.31

103.

104.

Egységes munkaidő (munkanap) nyilvántartási
rendszer bevezetése.

12

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala; Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

Informatikai Főosztály

Központi igény és hibabejelentő rendszer (KIBER)
teljeskörű bevezetése.

Főosztályvezető

91.

Intézkedési és erőforrásfelhasználásicélkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrásfelhasználási célkitűzés.

Főosztályvezető

52

-

2016.02.29

289 172 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.04.30

218/2012. (VIII.13.) Korm. rend.,
515/2013. (XII.30.) Korm. rend.

Intézkedési és erőforrásfelhasználásicélkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrásfelhasználási célkitűzés.

Főosztályvezető

20

-

2016.12.31

111 220 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

2012. évi I. tv.,
2011. évi CVI. tv.

Intézkedési és erőforrásfelhasználásicélkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrásfelhasználási célkitűzés.

Főosztályvezető

4

-

2016.02.28.
illetve a
jogszabály
szerint

22 244 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

255/2014.(X.10.) Korm. rend.

Intézkedési és erőforrásfelhasználásicélkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrásfelhasználási célkitűzés.

Főosztályvezető

4

-

2016.12.31

22 244 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

A kormánytisztviselők egyéni
109. teljesítményértékelésével kapcsolatos humánpolitikai 10/2013. (VI.30.) KIM rend.
TÉR támogatói feladatok ellátása.

Intézkedési és erőforrásfelhasználásicélkitűzés megvalósulása.

Intézkedési és erőforrásfelhasználási célkitűzés.

Főosztályvezető

40

-

2016.12.31

222 440 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

23 kerületi hivatal feladatai:
okmányirodai és kormányablak feladatok, hatósági,
igazgatási, szabálysértési feladatok, ügyfélszolgálati
110. feladatok
első fokú földhivatali, népegészségügyi,
gyámhivatali, építésügyi és örökségvédelmi,
foglalkoztatási feladatok.

Budapest Főváros kerületi hivatalainak
szakszerű, ügyfélközpontú és hatékony
működése.

Budapest Főváros Kerületi
Hivatalainak szakszerű,
ügyfélközpontú és hatékony
működése.

Főigazgató, igazgató,
kerületi hivatalvezetők

12

-

2016.12.31

66 732 000 Ft

Költségvetési
támogatás és saját
bevétel

2016.07.01

107.

A közfoglalkoztatottak jogviszonyának létesítésével,
fenntartásával, továbbá megszűnésével és
megszüntetésével kapcsolatos teljes körű
humánpolitikai feladatok ellátása.

VEKOP 8.2.1.-15. Ifjúsági Garancia Projektben és a
VEKOP 8.1.1.-15. Út a Munkerőpiacra Projektben
foglalkoztatottak jogviszonyának fenntartásával,
108.
továbbá megszűnésével és megszüntetésével
kapcsolatos teljes körű humánpolitikai feladatok
ellátása.

2012. évi XCIII. Törvény,
66/2015. (III. 30.) Korm. rend.,
7/2015. (III.31.) Mvm utasítás (SZMSZ),
egyéb vonatkozó jogszabályok.
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Humánpolitikai Főosztály

Kormány rendelet előkészítés alatt.

I-XXIII. Kerületi
Hivatalok

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról megjelenő
Korm. rendelet szerinti munkáltatói intézkedések
elkészítése.
A kibővült feladat- és hatáskörrel újonnan megnyíló
és már megnyílt Kormányablakok ügyintéző
106.
munkaköreinek betöltésével kapcsolatos munkaügyi
feladatok.
105.

BPB/002/INT/00010-2/2015.

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
2016. ÉVI
KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERVE
I. rész
Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Kormányhivatal) elkötelezett az állami szervek működésébe vetett
közbizalom növelése iránt. A korrupció elleni küzdelem, a szervezetek korrupcióval szembeni ellenálló képességének
erősítése közös társadalmi ügy. Alapvető társadalmi igény, hogy az állami szervek munkatársai feladataikat
kötelességtudattal, szakszerűen, felelősséggel végezzék. Az adott területre vonatkozó jogszabályi rendelkezések a
pártatlan, előítéletektől és befolyástól mentes feladatellátás elvárásaival kiegészülve meghatározzák a közszolgálati
dolgozók munkavégzését, mindennapjait.
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013.
(II. 25.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Integritás rendelet) foglaltak szerint:
3. § (1) Az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével
kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupciómegelőzési intézkedési tervet
kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A korrupciómegelőzési intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról
szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.
A 2016. évi korrupciómegelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:
1.
2.

3.

4.
5.

Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kivizsgálását érintő eljárásrend
felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése. Előző évről áthúzódó feladat.
Megvizsgálni azt, hogy az ügyfelektől, szerződött partnerektől kapott ajándékokkal kapcsolatban indokolt-e a
hivatal valamennyi munkatársára érvényes belső normatív utasítás vagy más vezetői intézkedés kiadása. A
hivatal működése során ismétlődően felvetődő kérdés, amely figyelmet igényel. Előző évről áthúzódó feladat.
Integritással kapcsolatos, valamint hivatásetikai és korrupció megelőzési kérdésekkel foglalkozó továbbképzések
szervezése. A munkatársaink minél szélesebb körű továbbképzésben részesítése, az integritás irányítás
szempontjából alapvető hivatali érdek.
Megvizsgálni, hogy szükséges-e az 50/2013. (II.25.) Korm. rendeletben foglaltak részletesebb szabályozása belső
utasításként az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó eljárásrendet érintően.
Megvizsgálni azt, hogy a szervezeti integritás tárgykörében indokolt-e és lehetséges-e a fővárosi kormányhivatal
hatáskörgyakorlásával, belső szervezeti viszonyaival és működési rendjével kapcsolatos sajátosságokat tükröző,
specifikus továbbképzési program akkreditáltatása? Noha az integritás tárgykörében számos akkreditált
továbbképzési program létezik, egy a Kormányhivatal számára külön kialakított „testreszabott” program alapján
megszervezendő továbbképzés több gyakorlati ismeretanyag elsajátítását kínálja. Előző évről áthúzódó feladat.

II. rész
Az államigazgatási szerv megnevezése:
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven
belüli sorszáma:
Az intézkedés (feladat) megnevezése:
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító
száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):
A feladat végterméke:
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:
A szervezeten belüli felelős:
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:
Külső
közreműködő/szervezet/társminisztérium:
Határidő:
A feladat ellátásnak költsége:
A költség forrása:
Felülvizsgálat időpontja:
Egyéb (megjegyzés):
Az intézkedés tartalmának kifejtése:
Az intézkedés megvalósítása összességében
várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és
kockázatos?
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen
mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?

Az államigazgatási szerv megnevezése:
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven
belüli sorszáma:
Az intézkedés (feladat) megnevezése:

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító
száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):
A feladat végterméke:
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:
A szervezeten belüli felelős:
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:
Külső
közreműködő/szervezet/társminisztérium:
Határidő:
A feladat ellátásnak költsége:
A költség forrása:
Felülvizsgálat időpontja:
Egyéb (megjegyzés):
Az intézkedés tartalmának kifejtése:
Az intézkedés megvalósítása összességében
várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és

Budapest Főváros Kormányhivatala
2016.
1.
Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések
fogadását és kivizsgálását érintő eljárásrend felülvizsgálata,
szükség esetén módosítása, kiegészítése
Intézményi munkaterv 1. sz. melléklete
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bek.
Felülvizsgált, aktualizált eljárásrend az integritási és korrupciós
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kivizsgálását
érintően.
A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony
integritás-irányítás, korrupció megelőzése
Integritás tanácsadó
2016. 03. 31.
2016. 12. 31.
Aktualizált belső szabályozás.
kevéssé - közepesen - nagyon
kevéssé - közepesen - nagyon

Budapest Főváros Kormányhivatala
2016.
2.
Megvizsgálni azt, hogy az ügyfelektől, szerződött partnerektől
kapott ajándékokkal kapcsolatban indokolt-e a hivatal valamennyi
munkatársára érvényes belső normatív utasítás vagy más vezetői
intézkedés kiadása
Intézményi munkaterv 1. sz. melléklete
Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe
Kormányhivatali szintű egységes gyakorlat
A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony
integritás-irányítás, korrupció megelőzése.
Integritás tanácsadó
2016. 12. 31.
2016. 12. 31.
kevéssé - közepesen - nagyon

2

kockázatos?
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen
mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?

Az államigazgatási szerv megnevezése:
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven
belüli sorszáma:
Az intézkedés (feladat) megnevezése:
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító
száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):
A feladat végterméke:
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:
A szervezeten belüli felelős:
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:
Külső
közreműködő/szervezet/társminisztérium:
Határidő:
A feladat ellátásnak költsége:
A költség forrása:
Felülvizsgálat időpontja:
Egyéb (megjegyzés):
Az intézkedés tartalmának kifejtése:

Az intézkedés megvalósítása összességében
várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és
kockázatos?
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen
mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?

Az államigazgatási szerv megnevezése:
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven
belüli sorszáma:
Az intézkedés (feladat) megnevezése:

A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító
száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):
A feladat végterméke:
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:
A szervezeten belüli felelős:
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:
Külső
közreműködő/szervezet/társminisztérium:
Határidő:
A feladat ellátásnak költsége:
A költség forrása:

kevéssé - közepesen - nagyon

Budapest Főváros Kormányhivatala
2015.
3.
Integritással kapcsolatos, valamint hivatásetikai és korrupció
megelőzési kérdésekkel foglalkozó továbbképzések szervezése.
Intézményi munkaterv 1. sz. melléklete
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
Erős integritás tudattal rendelkező, és a hivatásetikai elvek iránt
elkötelezett kormánytisztviselők.
A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony
integritás-irányítás, korrupció megelőzése.
Integritás tanácsadó, Humánpolitikai Főosztály vezetője
igény szerint
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
folyamatos
a megszervezésre kerülő továbbképzések számának függvénye
Kormányhivatala költségvetése
2016. 12.31.
A személyes integritás, és az integritás-irányítási rendszer
erősítése érdekében a Kormányhivatal lehetővé kívánja tenni,
hogy munkatársai széles körben részt vehessenek ilyen
továbbképzésen. (Több évre előirányzott feladat.)
kevéssé - közepesen - nagyon
kevéssé - közepesen - nagyon

Budapest Főváros Kormányhivatala
2016.
4.
Megvizsgálni, hogy szükséges-e az 50/2013. (II.25.) Korm.
rendeletben
foglaltak
részletesebb
szabályozása
belső
utasításként az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó
eljárásrendet érintően.
Intézményi munkaterv 1. sz. melléklete
50/2013. (II.25.) Korm. rendelet 10. § (3) (4) bek.
A szervezet egészére vonatkozó, egységes eljárásrend az
érdekérvényesítők fogadására.
A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony
integritás-irányítás, korrupció megelőzése.
Integritás tanácsadó
3 fő
2016. 12. 31.
-
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Felulvizsgalat idopontja:
Egyeb (megjegyzes):
Az intezkedes tartalmanak kifejtese:
Az intezkedes megvalositasa osszessegeben
varhatoan mennyire bonyolult, eroforras-igenyes es
kockazatos?
Az intezkedes megvalositasa varhatoan milyen
mertekben erositi a kozigazgatasi szerv integritasat?

2016. 12. 31.

Az allamigazgatasi szerv megnevezese:
Melyik evre vonatkozik az intezkedesi terv?
Az intezkedes korrupciomegelozesi intezkedesi terven
beluli sorszama:
Az intezkedes (feladat) megnevezese:

Budapest Fovaros Kormanyhivatala
2016.

A feladat intezmenyi munkaterven beluli azonosito
szama:
A feladat eredete (jogszabalyi rendelkezes, eseti
utasitas, egyeb):
A feladat vegtermeke:
Az eredmeny melyik intezmenyi celkituzes
megvalositasat szolgalja:
A szervezeten beluli felelos:
A vegrehajtasban kozremukodo munkatarsak szama:
Kulso
kozremukodolszervezet/t8rsminiszterium:
Hatarido:
A feladat ellatasnak koltsege:
A koltseg forrasa:
Felulvizsgalat idopontja:
Egyeb (megjegyzes):
Az intezkedes tartalmanak kifejtese:

Az intezkedes megvalositasa osszessegeben
varhatoan mennyire bonyolult, eroforras-igenyes es
kockazatos?
Az intezkedes megvalositasa varhatoan milyen
mertekben erositi a kozigazgatasi szerv integritasat?

ib

Budapest, 2015. december ,,
Eloterjesztette:

Jovahagyta:

y

kevesse - kozepesen - nagyon
kevesse - kozepesen - naclvon

5.

Megvizsgalni azt, hogy a szervezeti integritas targykoreben
indokolt-e es lehetseges-e a fovarosi Kormanyhivatal
hataskorgyakorlasaval, belso szervezeti viszonyaival es mukodesi
rendjevel kapcsolatos sajatossagokat tukrozo, specifikus
tovabbkepzesi program akkreditaltatasa.
lntezmenyi munkaterv

sz. melleklete

5012013. (11. 25.) Korm. rendelet

Hivatal-specifikus tovabbkepzesi program.
A Kormanyhivatal eloirasoknak megfelelo mukodese, hatekony
integritas-iranyitas, korrupcio megelozese.
Integritas tanacsado.
3 fo
Nemzeti Kozszolgalati Egyetem
2016. 12. 31.

2016. 12. 31.

A Kormanyhivatal egyedi feladatkoret es hataskorgyakorlasat
tukrozo, a szervezeti strukturajahoz igazodo, mukodesi rendjeben,
kontrollmechanizmusaiban megnyilvanulo sajatossagokra epulo
specialis tovabbkepzesi program tartalmi osszeallitasa es
akkreditalasra valo elokeszitese, az e program alapjan torteno
tovabbkepzesek megszervezese erdekeben.
kevesse - koze~esen- nagyon
kevesse - kozepesen - naqvon

bCLLLkAntal Judi

