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Melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 3/2021. (I.29.) utasításához 

 

 

I. 

A Kormányhivatal kiadmányozási rendjére vonatkozó általános szabályok 

 

1. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Kormányhivatal kormánymegbízottjára, főigazgatójára, 

igazgatójára, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetőire, a járási 

hivatalok hivatalvezetőire, hivatalvezető-helyetteseire, a járási hivatalvezető által közvetlenül  

vezetett szervezeti egységek vezetőire és a Kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselőjére, 

valamint az általuk intézett ügyek kiadmányozására. 

 

2. A Kormányhivatal szervezeti egységeinek kiadmányozási rendjére a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasításban 

foglaltak az irányadóak. 

 

3. Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult, amennyiben az nem valamely szervre, hanem 

személyre utalással kerül meghatározásra. 

 

4. A Kormányhivatalnál a Kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben  

a kormánymegbízott, a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben  

a járási hivatalvezető jogosult a kiadmányozásra. A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét részben, 

vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott 

kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának 

személyét és felelősségét. 

 

5. A kormánymegbízott által kiadmányozandó iratot a kiadmányozást megelőzően a főigazgató, vagy  

az igazgató és az érintett főosztály, önálló osztály osztályvezetője, valamint az ügyintéző,  

a főigazgató által kiadmányozandó iratot az igazgató és az érintett főosztály, önálló osztály 

osztályvezetője, valamint az ügyintéző, az igazgató által kiadmányozandó iratot az érintett főosztály, 

önálló osztály osztályvezetője, valamint az ügyintéző látja el szignójával. 

 

6. A járási hivatalvezető, által kiadmányozandó iratot a kiadmányozást megelőzően a járási 

hivatalvezető-helyettes és az érintett osztály osztályvezetője, valamint az ügyintéző, a járási 

hivatalvezető-helyettes által kiadmányozandó iratot pedig az érintett osztály osztályvezetője, valamint 

az ügyintéző látja el szignójával. 

 

7. A főosztályvezető által kiadmányozandó iratot a kiadmányozást megelőzően a feladatkörében érintett 

osztály osztályvezetője és az ügyintéző látja el szignójával. Az osztályvezető által kiadmányozandó 

iratot az ügyintéző kiadmányozásra történő leadásakor szignójával látja el. 

 

8. A kormánymegbízotton, a járási hivatalvezetőn, illetve a kiadmányozásra a hatáskör címzettjeként 

jogszabály alapján jogosult személyen kívül más személy kizárólag a jelen kiadmányozási 

szabályzatban meghatározottak alapján jogosult kiadmányozni. 

 

9. Amennyiben a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető a kiadmányozási jogot átruházza,  

a kiadmányozás során az iraton minden esetben fel kell tüntetni, hogy „………………………………. 
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kormánymegbízott nevében és megbízásából”, illetve „………………………………. járási 

hivatalvezető nevében és megbízásából” történik a kiadmányozás, az alábbi minták alapján: 

 

 

„………………………………. 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

 

………………………….. 

főigazgató/igazgató/főosztályvezető/osztályvezető/ügyintéző” 

 

 

 

„………………………………. 

járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából 

 

…………………………. 

járási hivatalvezető-helyettes/osztályvezető/ügyintéző” 

 

10.  A helyettesítési feladatok ellátása során a kiadmányozás a 9. pontban meghatározott minta szerint 

történik azzal, hogy a kiadmányozás – jelen szabályzatban megjelölt – jogosultjának névaláírása 

helyett a helyettesítést ellátó kormánytisztviselő aláírása alkalmazandó, és a helyettesítés tényére a 

kiadmányozás jogosultjának hivatali beosztása mellett – az aláírással egyidejűleg – elhelyezett „h” 

betűjellel kell utalni.  

 

II. 

A Kormányhivatal kiadmányozási rendjére vonatkozó részletes szabályok 

 

1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főigazgató kiadmányozza: 

 

1.1. szakmai irányító szervek magasabb beosztású vezetőivel folytatott levelezést,- kivéve a heti, havi 

rendszeres statisztikai adatszolgáltatásokat - továbbá a bíróságokkal, ügyészségekkel folytatott, 

nem a napi munkamenetbe tartozó  levelezést;  

1.2. a szakmai irányító miniszter feladatainak ellátását segítő adat-, illetve információk összegzését  

és továbbítását a szakmai irányító miniszternek; 

1.3. a szervezeti egységek által végzett komplex ellenőrzésekről készült összefoglalókat; 

1.4. az egyes főosztályok által végzendő célellenőrzések összefoglaló anyagait; 

1.5. a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén tett büntető feljelentést; 

1.6. a szakmai, módszertani kiadványokat, valamennyi helyi önkormányzatot érintő és a 

Kormányhivatal nevében kiadott körleveleket; 

1.7. valamennyi megyei főosztály vonatkozásában a bírságot megállapító határozatot, mely nem került 

más vezető részére delegálásra; 

1.8. szakmai irányítók, egyéb szervezetek felé jogszabálytervezet véleményezését; 

1.9. a közigazgatási alap-, szak- és ügykezelői vizsgák, az anyakönyvi szakvizsga, az építésügyi 

vizsga, valamint a Kormányhivatal által szervezett egyéb vizsgák, képzések, továbbá felkészítő  

és továbbképző tanfolyamok tekintetében: 
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- a megbízási szerződéseket, 

- az oktatók és vizsgabizottságok kijelölését, 

- a vizsgáztatói és oktatói felkéréseket, illetve a jóváhagyásra való felterjesztést, 

- a szolgáltatások megrendelését és a szolgáltatói szerződéseket; 

1.10. az igazgató tekintetében mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben munkáltatói jogokat 

gyakorol; 

1.11. a helyi önkormányzat jegyzője által készített egyedi iratkezelési szabályzatokra vonatkozó 

egyetértést, valamint az ezzel kapcsolatos közbenső iratokat; 

1.12. a területfejlesztési önkormányzati társulások döntésével, működésével és mulasztásával 

kapcsolatban tett törvényességi felügyeleti intézkedést;  

1.13. a Kormányhivatal illetékességi területén működő helyi önkormányzat képviselő-testületének és 

szerveinek, helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének és szerveinek, valamint helyi 

önkormányzati társulás társulási tanácsának és szerveinek döntésével, mulasztásával és 

működésével kapcsolatban tett szakmai segítségnyújtást, javaslattételt és írásbeli törvényességi 

felhívást; 

1.14. mindazon törvényességi felhívást, amely jogszabály szerint elvégzendő feladat – így különösen a 

költségvetés, a zárszámadás elfogadása, közmeghallgatás tartása, az önkormányzat képviselő-

testületének, vagy szerveinek üléséről felvett és törvényes határidőn belül meg nem küldött 

jegyzőkönyvének megküldése – teljesítésének elmulasztására, illetve annak pótlására hívja fel a 

figyelmet; 

1.15. a jegyzők és a járási hivatalok vezetői felé a szociális és gyámügyi hatósági ügyintézés 

jogszerűségével összefüggésben intézett észrevételeket; 

1.16. a pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmazó együttműködési megállapodásokat; 

1.17.  társadalombiztosítási szakterületen a tartozások végleges törlését 500.000,– Ft összeghatár felett; 

1.18. a kormánymegbízott által jóváhagyott éves összevont ellenőrzési terv megküldésére vonatkozó 

tájékoztató levelet.           

 

2. A Kormányhivatal ezen pontban megjelölt főosztályvezetője, osztályvezetője, illetve 

ügyintézője a kormánymegbízott nevében és megbízásából kiadmányozza: 

 

A Kormányhivatal főosztályvezetője a kormánymegbízott nevében és megbízásából a szakmai 

irányító szervek, központi közigazgatási szervek, egyéb államigazgatási szervek azonos, vagy 

hasonló jogállású, beosztású vezetőjével folytatott levelezést kiadmányozhat. 

 

2.1. Kormánymegbízotti Kabinet 

 

2.1.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a kabinetvezető kiadmányozza: 

 

- a kormánymegbízott személyét érintő rendezvények, programok előkészítésével, 

lebonyolításával kapcsolatos iratokat; 

- a Kormánymegbízotti Kabinet kabinetvezetőjének szóló, a Kormánymegbízotti Kabinet 

feladatkörét érintő megkeresésekre adott választ tartalmazó iratot; 

- a Kormányhivatal szervezeti egységeitől beérkező adat-, illetve információkéréseket; 

- a sajtóesemények megszervezésével összefüggő iratokat (sajtómeghívó, sajtóközlemény, 

stb.); 

- a kiadványok összeállításával, megjelentetésével összefüggő iratokat, amelyek nem 

irányulnak kötelezettségvállalásra; 



5 

 

- a sajtókommunikációval, csapatépítéssel kapcsolatos iratokat; 

- a kormánymegbízott által meghatározott egyéb ügykörökben keletkezett iratokat,  

amelyek nem hatósági ügyek, vagy nem tartoznak a panaszokról és közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) hatálya alá; 

- a Kormánymegbízotti Kabinet munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati 

jogviszonnyal összefüggő mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a 

kabinetvezető átruházott munkáltatói jogkört gyakorol. 

 

2.2. Főigazgatói Titkárság 

 

2.2.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Főigazgatói Titkárság osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- a Főigazgatói Titkárság tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben az osztályvezető átruházott 

munkáltatói jogkört gyakorol; 

- a Főigazgatói Titkárság feladatkörébe tartozó megkeresésekre, egyéb beadványokra adott 

válaszleveleket, amennyiben azok kiadmányozási jogát a kormánymegbízott  

nem tartotta fenn és nem került delegálásra más vezető részére; 

- a Panasz tv. hatálya alá tartozó panaszt és közérdekű bejelentést, illetve ezen törvény 

hatálya alá nem tartozó egyéb kérelmek kivizsgálását megalapozó, a kormánymegbízott 

közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységeknek és a járási hivataloknak címzett 

megkereséseket; 

- a kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységeknek és járási 

hivataloknak címzett megkereséseket a Főigazgatói Titkárság feladatkörébe tartozó egyéb 

ügyekben; 

- minden olyan belső levelezéssel megvalósuló tájékoztatás kérést, melyre a főigazgató 

utasítja a Főigazgatói Titkárságot. 

 

2.3. Védelmi Bizottság Titkársága 

 

2.3.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Védelmi Bizottság Titkárságának 

titkárságvezetője kiadmányozza: 

 

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB), valamint  

az MVB elnöke részére meghatározott feladatok tervezésével, szervezésével, az ülések 

előkészítésével kapcsolatos iratokat; 

- az MVB döntéseinek előkészítésével, éves feladat- és pénzügyi tervével összefüggő 

iratokat; 

- a védelmi igazgatási felkészítések, gyakorlatok, képzések, továbbképzések, ellenőrzések 

előkészítésével, szervezésével kapcsolatos iratokat; 

- az MVB titkárság feladatkörébe tartozó adatgyűjtői tevékenységhez és az ehhez 

kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő iratokat; 

- szomszédos megyék védelmi bizottságai titkáraival, a védelmi felkészítésben résztvevő  

és együttműködő szervek vezetőivel való kapcsolattartással összefüggő iratokat; 
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- az MVB titkárság munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal 

összefüggő mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben az MVB elnöke átruházott 

munkáltatói jogkört gyakorol. 

 

 

2.4. Belső Ellenőrzési Osztály 

 

2.4.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Belső Ellenőrzési Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13-14. §-aiban szabályozott külső ellenőrzések 

javaslatai alapján készített intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartással 

összefüggésben keletkezett iratokat,a rendszeres adatszolgáltatást elrendelő intézkedés 

és a beszámoló kivételével; 

- az osztály tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő mindazon 

döntéseket, intézkedéseket, amelyekben az osztályvezető átruházott munkáltatói jogkört 

gyakorol. 

 

2.5. Állami Főépítész 

 

2.5.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az állami főépítész kiadmányozza: 

 

- a terület- és településrendezési eszközök egyeztetési és véleményezési eljárása  

során kiadott iratot; 

- a településképi rendelet véleményezési eljárása során kiadott véleményt; 

- a területi tervtanácsi véleményt, valamint a szakterületét érintő megkeresésekkel 

kapcsolatos egyéb állásfoglalást, véleményt tartalmazó iratot. 

 

2.6. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

 

2.6.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztály főosztályvezetője kiadmányozza: 

 

- a szervezeti egységet és annak feladatellátását érintő megkeresésekre, beadványokra 

adott válaszlevelek, egyéb kiadmányok iratait, amennyiben azok kiadmányozási jogát  

a kormánymegbízott, vagy az átruházott feladatok ellátásával összefüggő 

eljárásrendekben a Magyar Államkincstár a maga számára nem tartotta fenn és nem 

került más vezető részére delegálásra; 

- a főosztály feladatkörébe tartozó megkeresésekre, egyéb beadványokra adott 

válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem került delegálásra 

más vezető részére; 

- az átruházott feladatok ellátásával összefüggő válaszlevelek, jelentések iratait, valamint 

az átruházott feladatok teljesítéséről szóló jelentések iratait, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem került más vezető 

részére delegálásra; 
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- a Kormányhivatal szervezeti egységeinek továbbítandó iratokat; 

- a főosztály tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő mindazon 

döntéseket és intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető átruházott munkáltatói 

jogkört gyakorol; 

 

- a főosztályt érintő belső leveleket, feljegyzéseket, általános tájékoztatásokat; 

- mindazon ügyekben keletkezett iratot, amelyeket a kormánymegbízott eseti jelleggel  

a feladatkörébe utal. 

 

2.7. Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

 

2.7.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztályvezető kiadmányozza: 

 

- a Kormányhivatal más szervezeti egységével közreműködve folytatott ellenőrzés során  

a főosztály által végzett ellenőrzések részjelentését; 

- az ügyintézési határidő elmulasztása miatt felügyeleti jogkörben tett intézkedésről szóló 

döntést; 

- a főosztály munkatársai tekintetében költség-elszámolási kötelezettség során keletkezett 

iratot; 

- a Kormányhivatal szervezeti egységeinek továbbítandó iratokat; 

- az adatszolgáltatással összefüggő adatgyűjtésekhez kapcsolódó iratokat; 

- a főosztály munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető átruházott 

munkáltatói jogkört gyakorol; 

- azon bírságot megállapító döntéseket, melyekben a bírság összege 1,5 M forint alatti, 

valamint az eljárási költséget megállapító döntéseket; 

- részletfizetési kedvezményt, illetőleg ezen eljárásokkal összefüggő valamennyi döntést; 

- kérelmet érdemi vizsgálatot követően elutasító határozatot; 

- a piacfelügyeleti feladatok ellátása során hozott döntést; 

- minden olyan tájékoztatást és egyéb levelezést, melynek kiadmányozási jogát a 

kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más vezetőhöz, vagy ügyintézőhöz. 

 

2.7.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztály ügyintézője kiadmányozza: 

 

- a helyszíni szemle, illetve a hatósági ellenőrzés során a helyszínen teendő, illetve tett 

intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratokat, döntéseket; 

- a hitelesítési bizonyítványt; 

- a közúti közlekedési szolgáltatáshoz, és sajátszámlás szállításhoz kapcsolódó 

engedélyeket, igazolványokat. 

 

2.7.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Közlekedési Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- a Közlekedési Osztály feladatkörébe utalt kérelemre indult, illetőleg hivatalból indított 

hatósági eljárást lezáró döntést, amennyiben a kormánymegbízott nem tartotta fenn és 

nem delegálta más vezetőhöz, vagy ügyintézőhöz; 
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- szakhatósági közreműködéssel, illetve szakkérdéssel összefüggésben kiadott 

megkeresést, közbenső intézkedést, döntést; 

- a közlekedési feladatok körében hozott valamennyi olyan intézkedést és döntést, amelyet 

a kormánymegbízott nem delegált más vezetőhöz, vagy ügyintézőhöz. 

 

 

2.7.4. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Útügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

• az Útügyi Osztály feladatkörébe utalt kérelemre indult, illetőleg hivatalból indított hatósági 

eljárást lezáró döntést, amennyiben a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem 

delegálta más vezetőhöz; 

• szakhatósági közreműködéssel, illetve szakkérdéssel összefüggésben kiadott 

megkeresést, közbenső intézkedést, döntést; 

• az útügyi feladatok körében hozott valamennyi olyan intézkedést és döntést, amelyet a 

kormánymegbízott nem delegált más vezetőhöz, vagy ügyintézőhöz. 

 

2.7.5. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

-   a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály feladatkörébe utalt kérelemre indult, illetőleg 

hivatalból indított hatósági eljárást lezáró döntést, amennyiben a kormánymegbízott nem 

tartotta fenn és nem delegálta más vezetőhöz, vagy ügyintézőhöz; 

- szakhatósági közreműködéssel, illetve szakkérdéssel összefüggésben kiadott 

megkeresést, közbenső intézkedést, döntést; 

- a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében hozott valamennyi olyan intézkedést 

és döntést, amelyet a kormánymegbízott nem delegált más vezetőhöz. 

 

2.7.6. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Bányászati Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- a Bányászati Osztály feladatkörébe utalt kérelemre indult, illetőleg hivatalból indított 

hatósági eljárást lezáró döntést, amennyiben a kormánymegbízott nem tartotta fenn és 

nem delegálta más vezetőhöz, vagy ügyintézőhöz;  

- a bányászati feladatok körében hozott valamennyi közbenső intézkedést; 

- szakhatósági közreműködéssel, illetve szakkérdéssel összefüggésben kiadott 

megkeresést, közbenső intézkedést, döntést; 

- a terület- és településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során kiadott előzetes 

véleményt, véleményt és szakmai véleményt tartalmazó iratot; 

- a bányászati szakterületet érintő megkeresésekkel kapcsolatos egyéb állásfoglalást, 

véleményt tartalmazó iratot; 

- rendszeres és eseti statisztikai jelentést, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratot. 

 

2.8. Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

 

2.8.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

főosztályvezetője kiadmányozza: 
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- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyekben hozott 

döntést; 

 - a kötelezést előíró döntést; 

- a kérelmet elutasító döntést; 

- a bírságot kiszabó döntést, melyben a bírság összege 1 millió Ft alatti;  

- a főosztály feladatkörében érkező megkeresésekre, egyéb beadványokra írt 

válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más 

vezetőhöz; 

- a főosztály feladatkörében az ügyintézési határidő elmulasztásával összefüggő 

intézkedések vonatkozásában a fizetési kötelezettséget megállapító döntéseket, a 

vizsgálati feljegyzést, valamint az előzetes vizsgálati jelentést; 

- a rendszeres és eseti statisztikai jelentést, más vezetőhöz nem delegált levelezést. 

 

2.8.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

osztályainak osztályvezetői kiadmányozzák: 

 

- a hatósági ügyekben kiadott hiánypótlási felhívást, eljárást lezáró döntést, ami nem a 

főigazgató, főosztályvezető részére került delegálásra; 

- a szakhatósági közreműködéssel, illetve szakkérdéssel összefüggésben kiadott 

hiánypótlási felhívást, döntést; 

- a hivatalbóli eljárás megindításáról szóló értesítést. 

 

2.8.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

osztályainak az ügyintézői kiadmányozzák: 

 

- a tényállás tisztázása során felvett jegyzőkönyvet, feljegyzést. 

 

2.9. Népegészségügyi Főosztály 

 

2.9.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztályvezető (megyei tisztifőorvos) 

kiadmányozza: 

 

- a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvos részére 

küldött, jogszabályban nevesített rendszeres közegészségügyi-járványügyi jelentéseket, 

a tárgyévi kiemelt munkatervi feladatok teljesítésével, időarányos teljesítésével 

kapcsolatos jelentéseket, valamint a szakmai tartalmuk szerint azonnal teljesítendő 

jelentéseket, azok iratait, amennyiben azok kiadmányozási jogát a kormánymegbízott nem 

tartotta fenn és nem került más vezető részére delegálásra; 

- a regionális, megyei, helyi szintű szervekhez, szervezetekhez, hatóságokhoz intézett 

iratokat – kivéve azon iratokat, amelyek kiadmányozását a kormánymegbízott a 

kiadmányozási jogkörében magának kifejezetten fenntartotta, vagy más vezető részére 

delegálta; 

- az egészségügyi intézményvezetőknek küldött iratokat; 

- a szakfelügyelők, szakfelügyelő főorvosoknak küldött iratokat; 
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- a népegészségügyi feladat- és hatáskörrel összefüggésben a járási hivatalok 

népegészségügyi osztályainak osztályvezetői részére küldött iratokat; 

- az érdemi és közbenső hatósági döntések, felügyeleti intézkedések iratait; az 1 millió Ft 

alatti bírságot megállapító döntéseket; 

- a főosztály feladatkörét érintő megkeresésekre, egyéb beadványokra adott 

válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más vezető 

részére; 

- a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályhoz továbbítandó, gazdasági és pénzügyi tárgyú 

iratokat; 

- a főosztály tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal, munkaviszonnyal 

összefüggő mindazon döntéseket és intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető 

átruházott munkáltatói jogkört gyakorol. 

 

2.9.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Laboratóriumi Osztály kijelölt, felsőfokú 

végzettségű kormánytisztviselője kiadmányozza: 

 

- a Laboratóriumi Osztály szakmai feladatellátásával összefüggésben végzett vizsgálati 

eredmények közlését tartalmazó iratokat. 

 

2.9.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Népegészségügyi Főosztály kijelölt 

kormánytisztviselője kiadmányozza: 

 

- a népegészségügyi feladatkört érintő közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatos 

peres, illetve nemperes beadványokat mindazon ügyekben, amelyekben a jogi 

képviseletet ellátja, a főosztályvezető láttamozása mellett. 

 

2.10. Földhivatali Főosztály 

 

2.10.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztályvezető kiadmányozza: 

 

- a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, egyéb államigazgatási szervek azonos, vagy 

hasonló beosztású, jogállású, vagy besorolású vezetőivel, valamint a társadalmi 

szervezetekkel folytatandó levelezést; 

- a főosztály feladatkörét érintő megkeresésekre, egyéb beadványokra adott 

válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más vezető 

részére; 

- a jogalkalmazási kérdésekben kialakított szakmai álláspontról, véleményről szóló 

tájékoztatást tartalmazó iratot, amennyiben belső szervezeti egység számára kerül 

megküldésre; 

- a pénzügyi bizonylatokat; 

- a főosztály munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető átruházott 

munkáltatói jogkört gyakorol. 
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2.10.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 1. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben hozott döntéseket, valamint  

a közbenső intézkedéseket; 

- a Kormányhivatal más szervezeti egységével közreműködve folytatott ellenőrzések során 

az osztály által végzett ellenőrzések részjelentését; 

- a szakhatósági iratokat, a rendszeres statisztikai jelentéseket, az érdemi döntést nem 

igénylő továbbítandó iratokat; 

- a földforgalmi feladat- és hatáskörben eljáró jegyzőkhöz küldött iratokat. 

 

2.10.2.1. A Földhivatali Osztály 1. kamarai jogtanácsosa kiadmányozza: 

 

- a főosztály feladatellátásával összefüggő perképviseleti tevékenység körében 

keletkezett közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatos beadványokat, a Jogi, 

Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Jogi- és Perképviseleti Osztálya 

feladatkörében ellátni rendelt közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatos beadványok 

kivételével. 

 

2.10.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 2. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést és egyéb 

intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 

- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.3.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 2. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az ingatlan-nyilvántartási szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági ügyek iratait, ide értve  

a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földmérési és térképészeti szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek iratait is; 

- a telekalakítási hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek iratait; 

- a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület hatósági ügykörbe tartozó 

közigazgatási ügyek iratait; 

- a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági tevékenysége körébe tartozó  

földforgalmi hatósági feladatokkal, valamint a földművesekről, mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartást érintő hatósági feladatokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait; 

- az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait. 
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2.10.4. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 3. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést  

és egyéb intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 

- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.4.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 3. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az ingatlan-nyilvántartási szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági ügyek iratait, ide értve  

a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földmérési és térképészeti szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek iratait is; 

- a telekalakítási hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek iratait; 

- a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület hatósági ügykörbe tartozó 

közigazgatási ügyek iratait; 

- a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági tevékenysége körébe tartozó  

földforgalmi hatósági feladatokkal, valamint a földművesekről, mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartást érintő hatósági feladatokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait; 

- az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait. 

 

2.10.5. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 4. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést  

és egyéb intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 

- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.5.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 4. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az ingatlan-nyilvántartási szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági ügyek iratait, ide értve  

a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földmérési és térképészeti szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek iratait is; 

- a telekalakítási hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek iratait; 
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- a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület hatósági ügykörbe tartozó 

közigazgatási ügyek iratait; 

- a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági tevékenysége körébe tartozó  

földforgalmi hatósági feladatokkal, valamint a földművesekről, mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartást érintő hatósági feladatokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait; 

- az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait. 

 

2.10.6. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 5. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést és egyéb 

intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 

- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.6.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 5. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az ingatlan-nyilvántartási szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait. 

 

2.10.7. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 6. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést  

és egyéb intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 

- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.7.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 6. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági ügyek iratait, ide értve  

a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földmérési és térképészeti szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait ide értve az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek iratait is; 

- a telekalakítási hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek iratait; 

- a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület hatósági ügykörbe tartozó 

közigazgatási ügyek iratait;  

- a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági tevékenysége körébe tartozó  

földforgalmi hatósági feladatokkal, valamint a földművesekről, mezőgazdasági 
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termelőszervezetekről, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartást érintő hatósági feladatokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait; 

- a földmérési és földügyi szakterület körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos 

közigazgatási ügyek iratait. 

 

2.10.8. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 7. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést és egyéb 

intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 

- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.8.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 7. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az ingatlan-nyilvántartási szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági ügyek iratait, ide értve  

a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földmérési és térképészeti szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek iratait is; 

- a telekalakítási hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek iratait; 

- a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület hatósági ügykörbe tartozó 

közigazgatási ügyek iratait; 

- a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági tevékenysége körébe tartozó  

földforgalmi hatósági feladatokkal, valamint a földművesekről, mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartást érintő hatósági feladatokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait; 

- az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait. 

 

2.10.9. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 8. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést és egyéb 

intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 

- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.9.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 8. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az ingatlan-nyilvántartási szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 
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- a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági ügyek iratait, ide értve  

a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földmérési és térképészeti szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek iratait is; 

- a telekalakítási hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek iratait; 

- a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület hatósági ügykörbe tartozó 

közigazgatási ügyek iratait; 

- a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági tevékenysége körébe tartozó  

földforgalmi hatósági feladatokkal, valamint a földművesekről, mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartást érintő hatósági feladatokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait; 

- az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait. 

 

2.10.10. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 9. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést és egyéb 

intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 

- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.10.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 9. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az ingatlan-nyilvántartási szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is;  

- a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági ügyek iratait, ide értve  

a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földmérési és térképészeti szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek iratait is;  

- a telekalakítási hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek iratait; 

- a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület hatósági ügykörbe tartozó 

közigazgatási ügyek iratait;  

- a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági tevékenysége körébe tartozó  

földforgalmi hatósági feladatokkal, valamint a földművesekről, mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartást érintő hatósági feladatokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait;  

- az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait. 

 

2.10.11. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 10. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést és egyéb 

intézkedést, melyet a kormánymegbízott nem delegált az osztály ügyintézőihez; 
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- az osztály feladatkörét érintően a főosztályvezető részére küldendő rendszeres  

és eseti adatszolgáltatásokat, jelentéseket, továbbá a jogorvoslati kérelmek 

perképviseletet ellátó szervezeti egységhez történő felterjesztését. 

 

2.10.11.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földhivatali Osztály 10. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az ingatlan-nyilvántartási szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági ügyek iratait, ide értve  

a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatási ügyek iratait is; 

- a földmérési és térképészeti szakterület hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek 

iratait, ide értve az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek iratait is; 

- a telekalakítási hatósági ügykörbe tartozó közigazgatási ügyek iratait; 

- a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület hatósági ügykörbe tartozó 

közigazgatási ügyek iratait; 

- a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági tevékenysége körébe tartozó  

földforgalmi hatósági feladatokkal, valamint a földművesekről, mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartást érintő hatósági feladatokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait;  

- az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó hatósági ellenőrzésekkel 

kapcsolatos közigazgatási ügyek iratait. 

 

2.11. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 

2.11.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztályvezető kiadmányozza: 

 

a főosztály feladatkörébe tartozó minden olyan iratot, amelyek esetében – az alábbi 

részletezésnek megfelelően – a kiadmányozási jog nem került átruházásra a feladatért felelős 

osztályvezetőre, kormánytisztviselőre, így különösen: 

- az előzetes konzultációt lezáró véleményt; 

- az előzetes vizsgálatot lezáró határozatokat; 

- az egységes környezethasználati engedélyezési ügyeket lezáró határozatokat; 

- a környezeti hatásvizsgálatot lezáró határozatokat; 

- a környezetvédelmi törvény alapján környezetvédelmi felülvizsgálatot előíró, lezáró 

határozatokat; 

- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásban meghozott, önálló jogorvoslattal támadható végzéseket, továbbá 

tevékenységet korlátozó, felfüggesztő, vagy megtiltó, illetve kötelezettséget megállapító 

határozatokat; 

- a barlanghasznosítási engedélyezési ügyeket lezáró határozatokat; 

- a kártalanítási ügyekben hozott határozatokat; 

- a 2-5 millió Ft összeg közötti bírságot; 

- minden olyan tájékoztatást és egyéb levelezést, amelynek kiadmányozását a 

kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más osztályvezetőhöz, vagy 

ügyintézőhöz. 
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2.11.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Szakértői Osztály osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatkörébe tartozó valamennyi döntést és intézkedést, amely nem tartozik 

a főosztályvezető, vagy más osztályvezető kiadmányozási jogkörébe, így különösen: 

~ a hulladékgazdálkodási tárgyú engedélyezési határozatokat; 

~ a kármentesítési ügyekben hozott határozatokat; 

~ a jóváhagyó határozatokat; 

~ a szakhatósági állásfoglalásokat, szakértői véleményeket; 

~ a több szakterületet érintő szakmai véleményeket; 

~ a főosztály egészét érintő műszaki levelezések iratait; 

~ az osztály feladatkörébe tartozó ügyek  önálló jogorvoslattal 

támadható végzéseit. 

 

2.11.2.1. A Kormánymegbízott nevében és megbízásából a koordináló ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az önálló jogorvoslattal nem támadható végzéseket, intézkedéseket, ügyviteli jellegű 

iratokat. 

 

2.11.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Környezetvédelmi Hatósági és Komplex 

Engedélyezési Osztály osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- az irányítása és felügyelete alatt álló osztály feladatkörébe tartozó valamennyi döntést  

és intézkedést, amely nem tartozik a főosztályvezető, vagy a főosztály másik 

osztályvezetőjének kiadmányozási jogkörébe, így különösen: 

~ a levegő-tisztaságvédelmi tárgyú engedélyező határozatokat; 

~ a zajvédelmi tárgyú engedélyező határozatokat; 

~ a természetvédelmi tárgyú engedélyező határozatokat; 

~ az elfogadó határozatokat; 

~ a kötelezéseket, 2 millió Ft összeg alatti bírságokat; 

~ az egyéb határozatokat és önálló jogorvoslattal támadható végzéseket. 

 

2.11.3.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a koordináló ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az önálló jogorvoslattal nem támadható végzéseket, intézkedéseket, ügyviteli jellegű 

iratokat. 

 

2.11.4. A jogi képviselettel megbízott kormánytisztviselő kiadmányozza a főosztály feladatkörét  

érintő közigazgatási, polgári perekkel kapcsolatos peres beadványokat mindazon ügyekben, 

amelyekben a jogi képviseletet ellátja, a főosztályvezető előzetes láttamozása mellett. 

 

2.12. Agrárügyi Főosztály 

 

2.12.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztályvezető kiadmányozza: 

 

- a Kormányhivatal főosztályainak küldendő szakmai tartalmú iratokat a 2.12.2. pontban 

leírtak kivételével 
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- az 1 millió Ft alatti szankciót tartalmazó döntéseket, részletfizetési kérelmekkel 

kapcsolatos döntéseket, a részarány-földkiadási eljárás során hozott döntéseket; 

- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyekkel kapcsolatos döntéseket; 

- a vadászterületek megállapításához, a tulajdonosi közösség képviselőjének, 

a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó döntéseket;  

- a Kormányhivatal szervezeti egységeivel a szakmai adatszolgáltatások vonatkozásában a 

szakmai irányító szervvel, egyéb államigazgatási szervek azonos, vagy hasonló 

beosztású, jogállású, vagy besorolású vezetőivel, valamint a társadalmi szervezetekkel 

folytatandó levelezést; 

- a főosztály munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető átruházott 

munkáltatói jogkört gyakorol; 

- a felügyeleti jogkörben hozott döntéseket; 

- minden olyan tájékoztatást és egyéb levelezést, melynek kiadmányozását a 

kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más vezetőhöz, vagy ügyintézőhöz; 

 

2.12.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Erdészeti Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- minden olyan az osztály feladatkörében keletkezett döntést, tájékoztatást, 

megkeresések és szakkérdés vizsgálatok ügyiratait, valamint egyéb levelezést, melynek 

kiadmányozását a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más vezetőhöz, 

vagy az osztály ügyintézőjéhez. 

 

2.12.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Növény- és Talajvédelmi Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- minden olyan az osztály feladatkörében keletkezett döntést, tájékoztatást és egyéb 

levelezést, melynek kiadmányozását a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta 

más vezetőhöz, vagy az osztály ügyintézőjéhez. 

 

2.12.3.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a növényvédelmi felügyelő kiadmányozza: 

 

- növényegészségügyi bizonyítványokat, 

- termelési, felhasználási, forgalomba-hozatali korlátozások és védekezési 

kötelezettségek helyszíni elrendelését,  

- Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Információs Rendszerből (TNAIR) kiadott 

döntéseket. 

 

2.12.3.2 A kormánymegbízott nevében és megbízásából a talajvédelmi felügyelő kiadmányozza: 

 

- Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Információs Rendszerből (TNAIR) kiadott 

döntéseket. 

 

 



19 

 

2.12.3.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a zöldség-gyümölcs minőségellenőr 

kiadmányozza: 

 

- a zöldség-gyümölcs minőségellenőrzésével kapcsolatos igazolásokat, bizonyítványokat, 

- a helyszíni azonnali döntést igénylő élelmiszer-biztonsági ügyekben, 

- Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Információs Rendszerből (TNAIR) kiadott 

döntéseket. 

 

2.12.4. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Földművelésügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- minden olyan az osztály feladatkörében keletkezett döntést, tájékoztatást és egyéb 

levelezést, melynek kiadmányozását a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem 

delegálta más vezetőhöz, vagy az osztály ügyintézőjéhez. 

 

2.12.4.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az árverések lebonyolítását végző 

szakügyintéző kiadmányozza a helyszínen: 

 

- a mezőgazdasági- és erdőgazdasági hasznosítású földek árverés útján történő 

értékesítése tárgyában a helyszínen hozott, jegyzőkönyvbe foglalt határozatot. 

 

2.12.4.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a vadászati és halászati szakügyintéző 

kiadmányozza: 

 

- a vadazonosító jelek kiadását; 

- a trófeabírálat elvégzéséről szóló, bírálati lap, hatósági igazolás kiállítását; 

- a hivatásos vadászok szolgálati naplójának, esküokmányának aláírását, valamint az 

egyéni és társas vadászati naplók hitelesítését; 

- fogási napló, fogási tanúsítvány kiadását, hivatásos halőri esküokmány, 

vizsgabizonyítvány, napló kiadását; 

- halász vizsgabizonyítvány kiadását;  

- a társadalmi halőr részére szolgálati igazolvány és szolgálati napló kiadását, 

esküokmány, vizsgabizonyítvány kiadását. 

 

2.12.5. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- minden olyan az osztály feladatkörében keletkezett döntést, tájékoztatást és egyéb 

levelezést, melynek kiadmányozását a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem 

delegálta más vezetőhöz, vagy az osztály ügyintézőjéhez. 

 

2.12.5.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Helyi Járványvédelmi Központ (HJK) 

Vezetője kiadmányozza: 

 

- a vadászatra jogosultak részére a vaddisznók csoportos diagnosztikai kilövések 

engedélyezését; 
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- a vadászatra jogosultak által kilőtt vaddisznók – kedvező intézeti ASP vizsgálati 

eredmény birtokában történő – magánfogyasztási célú felhasználásának 

engedélyezését. 

 

2.12.5.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a hatósági állatorvos kiadmányozza: 

 

- a helyszíni azonnali döntést állategészségügyi, járványvédelmi, állatvédelmi és 

élelmiszerlánc-biztonsági ügyekben; 

- az állategészségügyi igazolásokat; 

- a mintavételi anyagok kísérő dokumentációját. 

 

2.12.5.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az állattenyésztési felügyelő kiadmányozza: 

 

- a feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzéseken készített jegyzőkönyvet; 

- a feladatkörébe tartozó döntést hatósági eljárás megindításáról; 

- az ügyfeleknek ügyükkel kapcsolatos tájékoztatását, értesítését, felszólítását. 

 

2.12.5.4. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a borászati felügyelő kiadmányozza:  

 

- a helyszíni azonnali döntést élelmiszer-biztonsági ügyekben; 

- az általános közegészségügyi igazolásokat. 

 

2.13. Informatikai Főosztály 

 

2.13.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Informatikai Főosztály főosztályvezetője 

kiadmányozza a főosztály feladatkörébe tartozó leveleket, döntéseket, megkereséseket, igy 

különösen: 

 

- a Kormányhivatal informatikai feladatellátásával összefüggő iratokat; 

- a központi informatikai adatbázisok kezelésével, az azokból belső adatszolgáltatásokkal 

kapcsolatos iratokat, leveleket; 

- az informatikai HelpDesk szolgáltatással összefüggő leveleket és iratokat; 

- az informatikai rendszerek jogosultság kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos iratokat, 

leveleket; 

- a választási szervekkel való kapcsolattartás vonatkozásában az informatikai tárgyú 

iratokat, leveleket; 

- az elektronikus ügyintézés informatikai kialakításával, működtetésével kapcsolatos 

iratokat, leveleket; 

- az üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai iratokat, leveleket. 

 

2.13.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Informatikai Főosztály főosztályvezetője,  

mint biztonsági vezető kiadmányozza: 

 

- a minősített adatot kezelő szerv vezetőjének átruházott hatáskörével kapcsolatos 

ügyekkel összefüggő leveleket és iratokat. 

 

 



21 

 

2.14. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

2.14.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztályvezető kiadmányozza: 

 

- a méltányossági döntéseket: 

a) a méltányosságból engedélyezhető egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti 

kérelmek elbírálása során hozott érdemi döntést; 

b) a jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetése kapcsán előterjesztett 

méltányossági kérelmek elbírálása során hozott érdemi döntést; 

c) a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmek elbírálása kapcsán hozott érdemi

  döntést; 

d) a segélyezés rendjéről szóló kormánymegbízotti utasítás szerinti végzést; 

e) az Ebtv. 72. §-a, a Tny. 94. §-a szerinti mérséklés, elengedés, részletfizetési 

kedvezmény, fizetési halasztás iránti kérelmek kapcsán hozott érdemi döntést; 

f) a tartozások végleges törlését 500.000.- Ft összeghatárig;  

  

- a lakáscélú állami támogatások visszafizetésére irányuló eljárásokban hozott érdemi 

döntést; 

- a hirdetményt; 

- a megtérítési ügyekben hozott érdemi döntést; 

- a társadalombiztosítási kifizetőhely létesítésére kötött megállapodást;  

- a gyógyszertár számára kamatmentes finanszírozási előleg nyújtásáról szóló döntést; 

- a Rehabilitációs Szakértői Osztály által hozott, másodfokú érdemi döntést;  

- minden olyan tájékoztatást és egyéb levelezést, amelyek kiadmányozását a 

kormánymegbízott a maga számára nem tartotta fenn, és amelyet nem delegált más 

vezetőhöz; 

- a főosztály munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető átruházott 

munkáltatói jogkört gyakorol; 

- kamarai jogtanácsosként kiadmányozza a főosztály perképviseleti feladatkörébe tartozó 

bírósági beadványokat, jogi ellenjegyzéssel látja el a lakáscélú állami támogatással 

összefüggő, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos iratot. 

 

2.14.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Családtámogatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- valamennyi, az osztály feladatkörébe tartozó – a családtámogatási ellátásokkal, a 

fogyatékossági támogatással, a nagycsaládosok gázár-támogatásával, a lakáscélú állami 

támogatásokkal kapcsolatos – hatósági eljárásban hozott érdemi döntést, amelyet a 

kormánymegbízott a maga számára nem tartott fenn, és amelyet nem delegált más 

osztályvezetőhöz vagy az ügyintézőkhöz; 

- az ellátások utalásához kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat, a teljesítés igazolást, az 

utalás engedélyezését; 
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- a Kormányhivatal illetékességi területét érintő, jogszabállyal kihirdetett veszélyhelyzet, 

egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a főosztályvezető és a  

helyettesítésére kijelölt osztályvezető egyidejű távolléte esetén a 2.14.1. pontban 

felsoroltak közül az osztály feladatkörébe tartozó iratokat. 

 

2.14.2.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Családtámogatási Osztály ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- az ellátások folyósításáról kiadott hatósági bizonyítványt és igazolást; 

- az érdemi döntést nem tartalmazó közbenső intézkedéseket, tájékoztató, ügyviteli jellegű 

leveleket. 

 

2.14.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Társadalombiztosítási Ellenőrzési Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- valamennyi, a nyugellátások megállapításával, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek és 

a foglalkoztatók ellenőrzésével összefüggésben hozott hatósági döntést mely az osztály 

ügykörében felmerül, és amelyet a kormánymegbízott a maga számára nem tartott fenn, 

és amelyet nem delegált más vezetőhöz vagy az ügyintézőkhöz;  

- a főosztály hatáskörébe tartozó ellenőrzésekkel kapcsolatos megbízólevelet; 

- a Kormányhivatal illetékességi területét érintő, jogszabállyal kihirdetett veszélyhelyzet, 

egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a főosztályvezető és a  

helyettesítésére kijelölt osztályvezető egyidejű távolléte esetén a 2.14.1. pontban 

felsoroltak közül az osztály feladatkörébe tartozó iratokat. 

 

2.14.3.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Társadalombiztosítási Ellenőrzési Osztály 

ügyintézője kiadmányozza: 

 

- az érdemi döntést nem tartalmazó közbenső intézkedéseket, ügyviteli jellegű leveleket; 

- az ellenőrzési jegyzőkönyveket. 

 

2.14.4. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Nyugdíjbiztosítási Osztály 1. osztályvezetője 

kiadmányozza az osztály feladatkörébe tartozó: 

 

- valamennyi, az ügyrend szerint az osztály feladatkörébe tartozó – nyugellátással 

 adategyeztetési eljárással, nyugdíj nyilvántartási szakfeladat ellátással kapcsolatos – 

 hatósági eljárásban hozott érdemi döntést, amelyet a kormánymegbízott a maga 

számára nem tartott fenn, és amelyet nem  delegált más vezetőhöz, vagy az 

ügyintézőkhöz; 

- az ózdi működési helyen keletkezett, a nyugdíjbiztosítási szakterület feladatkörébe 

tartozó ügyekben hozott hatósági döntést;  

- a Tbj. 34. §-a szerinti, szolgálati idő megszerzése érdekében kötött megállapodást, 

- a kivételes nyugellátás emelés iránti kérelmek alapján induló hatósági eljárásában hozott 

 nem érdemi döntéseket; 

- konszignációs és kísérő jegyzékeket; 

- a Kormányhivatal illetékességi területét érintő, jogszabállyal kihirdetett veszélyhelyzet, 

egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a főosztályvezető és a  
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helyettesítésére kijelölt osztályvezető egyidejű távolléte esetén a 2.14.1. pontban 

felsoroltak közül  az osztály feladatkörébe tartozó iratokat. 

 

2.14.4.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Nyugdíjbiztosítási Osztály 1. ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- érdemi döntést nem tartalmazó közbenső intézkedéseket, ügyviteli jellegű leveleket. 

 

2.14.5. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Nyugdíjbiztosítási Osztály 2. osztályvezetője 

kiadmányozza az osztály feladatkörébe tartozó: 

 

- valamennyi, az ügyrend szerint az osztály feladatkörébe tartozó, nyugellátással 

adategyeztetési eljárással, nyugdíj nyilvántartási szakfeladat ellátással kapcsolatos 

hatósági eljárásban hozott érdemi döntést, amelyet a kormánymegbízott a maga számára 

nem tartott fenn, és amelyet nem delegált más vezetőhöz, vagy az ügyintézőkhöz; 

- a sátoraljaújhelyi működési helyen keletkezett, a nyugdíjbiztosítási szakterület 

hatáskörébe tartozó ügyekben hozott hatósági döntést;  

- az ellátások továbbfolyósításához szükséges felülvizsgálati eljárásban hozott döntések; 

- az egyszeri nyugdíj segély iránti kérelmek kapcsán hozott nem érdemi döntést; 

- konszignációs és kísérő jegyzékeket; 

- a Kormányhivatal illetékességi területét érintő, jogszabállyal kihirdetett veszélyhelyzet, 

egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a főosztályvezető és a  

helyettesítésére kijelölt osztályvezető egyidejű távolléte esetén a 2.14.1. pontban 

felsoroltak közül  az osztály feladatkörébe tartozó iratokat 

 

2.14.5.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Nyugdíjbiztosítási Osztály 2. ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- az érdemi döntést nem tartalmazó közbenső intézkedéseket, ügyviteli jellegű leveleket. 

 

2.14.6. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Egészségbiztosítási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

• valamennyi, az osztály feladatkörébe tartozó – az egészségbiztosítás pénzbeli és baleseti 

ellátásaival, az üzemi baleset esetén rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás, 

valamint a fogászati ellátás térítési díjának megtérítésével, továbbá az egészségbiztosítási 

nyilvántartásból történő adatkéréssel, adatszolgáltatással, adatkezeléssel, jogviszony 

rendezéssel kapcsolatos, a babaváró támogatáshoz és a családok otthonteremtési 

kedvezményének igénybevételéhez szükséges – hatósági eljárásban hozott érdemi döntést, 

amelyet a kormánymegbízott a maga számára nem tartott fenn, és amelyet nem delegált más 

vezetőhöz, vagy az ügyintézőkhöz; 

• az eljárási-, illetőleg mulasztási bírság kirovásával kapcsolatos hatósági döntést; 

• az elektronikus ügyintézéshez szükséges regisztrációval összefüggő hatósági döntést; 

• a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és  annak 

végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványokat; 

• a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, illetve másolat kiadásával kapcsolatos, továbbá az 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alóli mentesítéséről hozott hatósági döntést; 



24 

 

• a TAJ számmal rendelkező, külföldön biztosított személyek jogosultságával kapcsolatban hozott 

hatósági döntéseket és értesítést; 

• az anyatej elszámolásokkal kapcsolatos iratokat; 

• a keresőképesség, keresőképtelenség ellenőrzésével, elbírálásával kapcsolatos iratokat; 

• a munkáltatói megkeresésre végzett ellenőrzés megállapításait tartalmazó levelet;  

• a felülvéleményező főorvosi hálózat működtetésével kapcsolatos iratokat; 

• a Kormányhivatal illetékességi területét érintő, jogszabállyal kihirdetett veszélyhelyzet, 

egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a főosztályvezető és a  

helyettesítésére kijelölt  osztályvezető egyidejű távolléte esetén a 2.14.1. pontban felsoroltak 

közül  az osztály feladatkörébe tartozó iratokat. 

 

2.14.6.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Egészségbiztosítási Osztály ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- a TAJ-t tartalmazó hatósági bizonyítvány kiadását; 

- az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadását; 

- az érdemi döntést nem tartalmazó közbenső intézkedéseket, tájékoztató, ügyviteli jellegű 

 leveleket. 

 

2.14.7. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Jogi, Megtérítési és Méltányossági Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- valamennyi, az osztály feladatkörébe tartozó hatósági eljárásban hozott érdemi döntést, 

intézkedést, amelyet a kormánymegbízott a maga számára nem tartott fenn, és amelyet 

nem delegált más vezetőhöz, vagy az ügyintézőhöz; 

- a követelések nyilvántartásával kapcsolatos folyószámlákat, folyószámla 

alapbizonylatokat, számviteli alapbizonylatokat, egyenlegértesítőket; 

- a végrehajtás érdekében hozott döntéseket, intézkedéseket;  

- az egészségügyi szolgáltatásra jogosító megállapodással összefüggő iratokat; 

- a tartozások "0" számlaosztályba történő kivezetését, tartozások végrehajtásának 

eredménytelensége miatt a követelés ideiglenes kivezetését; a bírósági végrehajtási 

eljáráshoz, a csőd-, felszámolási, végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó iratokat; 

- a Kormányhivatal illetékességi területét érintő, jogszabállyal kihirdetett veszélyhelyzet, 

egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a főosztályvezető és a  

helyettesítésére kijelölt osztályvezető egyidejű távolléte esetén a 2.14.1. pontban 

felsoroltak közül  az osztály feladatkörébe tartozó iratokat. 

 

2.14.7.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Jogi, Megtérítési és Méltányossági Osztály 

ügyintézője kiadmányozza: 

 

- az érdemi döntést nem tartalmazó, közbenső intézkedéseket, ügyviteli jellegű leveleket; 

- a közgyógyellátási igazolvány kísérő levelét. 

 

2.14.7.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Jogi, Megtérítési és Méltányossági Osztály 

jogtanácsosi névjegyzékbe felvett jogtanácsosa kiadmányozza: 

 

- a bírósági beadványokat. 
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2.14.8. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Rehabilitációs Szakértői Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- valamennyi, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelem kapcsán 

és hivatalból indult hatósági ügyben hozott hatósági döntést mely az osztály ügykörében 

felmerül, és amelyet a kormánymegbízott a maga számára nem tartott fenn, és amelyet 

nem delegált más vezetőhöz, vagy az ügyintézőkhöz; 

- a szakkérdésben történő közreműködés során keletkezett iratokat; 

- a Kormányhivatal illetékességi területét érintő, jogszabállyal kihirdetett veszélyhelyzet, 

egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a főosztályvezető és a  

helyettesítésére kijelölt osztályvezető egyidejű távolléte esetén a 2.14.1. pontban 

felsoroltak közül az osztály feladatkörébe tartozó iratokat. 

 

2.14.8.1. A szakértői bizottság elnök orvosszakértője és az orvosszakértő kiadmányozza: 

 

- a komplex vizsgálat során, valamint a szakkérdés vizsgálata során elkészült orvosi 

véleményt. 

 

2.14.8.2. A foglalkoztatási rehabilitációs szakértő kiadmányozza: 

 

- a foglalkoztatási rehabilitációs szakértői minősítési lapot; 

- a foglalkozási rehabilitációs részvéleményt; 

- a komplex minősítés összefoglaló véleményt. 

 

2.14.8.3. A szociális rehabilitációs szakértő kiadmányozza: 

- a szociális szakértői minősítési lapot; 

- a szociális rehabilitációs részvéleményt; 

- a komplex minősítés összefoglaló véleményt. 

 

2.14.8.4. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Rehabilitációs Szakértői Osztály ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

• az érdemi döntést nem tartalmazó közbenső intézkedéseket, ügyviteli jellegű leveleket, a 

komplex minősítéshez kapcsolódó hatósági bizonyítványokat és igazolásokat. 

 

2.15. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

 

2.15.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztályvezető kiadmányozza: 

 

2.15.1.1. A főosztály tekintetében: 

 

- a szakmai irányító szervekkel történő kapcsolattartást, adatszolgáltatást, tervezést, 

döntés-előkészítést, beszámolókat, jogorvoslati kérelmek felterjesztését és egyéb 

levelezést; 

- a főosztály éves munkatervét, valamint a munkaerő-piaci, munkaügyi és munkavédelmi 

ellenőrzési terveket; 
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- a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak szakmai, pénzügyszakmai irányításával, 

ellenőrzésével és koordinációjával kapcsolatos iratokat; 

- az NFA-ból pályázati úton nyújtott támogatások pályázati kiírását; 

- az NFA-val kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 

feladatokkal, továbbá az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai 

és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos azon dokumentumokat, amelyeket nem az 

osztályvezetők kiadmányoznak; 

- a támogatási döntésekről szóló értesítéseket, határozatokat, a hatósági szerződéseket a 

kötelezettségvállalás szabályozásáról szóló szabályzatban foglaltak szerint; 

- a részletfizetéssel, fizetési kedvezménnyel kapcsolatos döntéseket; 

- a kötelezettségvállalást nem érintő hatósági szerződés-módosításokat; 

- a külső szervek által kért eseti adatszolgáltatásokat; 

- a külső ellenőrző szervek által készített jegyzőkönyveket (EUTAF, ÁSZ, stb.); 

-  a főosztály munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető egyéb munkáltatói 

jogokat gyakorol; 

- minden olyan tájékoztatást és egyéb levelezést, melynek kiadmányozását a 

kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más vezetőhöz, vagy 

ügyintézőhöz. 

 

2.15.1.2. A Közfoglalkoztatási Osztály feladatai tekintetében: 

 

- a munkaerő-piaci tájékoztatókat, befektetők részére készített anyagokat; 

- a csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos dokumentumokat; 

- a minőségbiztosítással kapcsolatos iratokat. 

 

2.15.1.3. A Munkaerő-piaci Osztály feladatai tekintetében: 

 

a) Képzési és szolgáltatási feladatai vonatkozásában: 

 

- a referencia nyilatkozatokat; 

- a felnőtt képző szervekkel kötött együttműködési megállapodásokat; 

- az NFA-ból finanszírozott rendezvényekhez, kiadványokhoz kapcsolódó 

beszerzésekkel, valamint a piaci ár igazolásával kapcsolatos előkészítő iratokat; 

- a felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének összeállításával kapcsolatos 

iratok (jegyzőkönyv az érvényességi és bírálati folyamatról, ellenőrző lista, stb.). 

 

b) Uniós programokkal kapcsolatos feladatai vonatkozásában: 

 

- az uniós forrásból megvalósítandó foglalkoztatási programokkal kapcsolatos 

dokumentumokat (projektterveket, kifizetési igényeket, stb.); 

- a szakmai koordinációt szabályozó utasításokat, leveleket; 

- a programok költségvetéséből finanszírozott közbeszerzésekkel, valamint a piaci 

ár igazolásával kapcsolatos előkészítő iratokat. 
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2.15.1.4. Az Alapkezelő Osztály feladatai tekintetében: 

 

- a beszámolókat, adatszolgáltatásokat az NFA kezelője részére; 

- az NFA-t érintő behajthatatlan követelések leírását; 

- az elsőfokú hatósági érdemi döntéseket; 

- a méltányossági jogkörben hozott érdemi döntéseket; 

- a felügyeleti jogkörben hozott érdemi döntéseket; 

- a foglalkoztatást elősegítő támogatások visszakövetelésével kapcsolatos döntéseket. 

 

2.15.1.5. A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály feladatai tekintetében: 

 

- a központi költségvetésbe befizetésre kötelezést (munkáltató harmadik országbeli 

állampolgárok engedély nélküli vagy attól eltérő foglalkoztatása esetében); 

a munkaügyi, a munkavédelmi, a közigazgatási, valamint az eljárási bírságot, 

amennyiben annak összege az 500.000,- Ft-ot meghaladja, de nem éri el  

az 1 millió Ft-ot; 

- a méltányossági jogkörben hozott érdemi döntéseket. 

 

2.15.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Közfoglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- a közfoglalkoztatás tervezés és döntés előkészítéséhez, valamint a közfoglalkoztatók 

pénzügyi elszámolásához kapcsolódó levelezéseket; 

- a támogatásokkal kapcsolatos kérelmekhez, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási 

döntéseket és egyéb levelezéseket; 

- a támogatásokkal kapcsolatos hatósági szerződéseket és határozatokat a 

kötelezettségvállalás szabályozásról szóló szabályzatban foglaltak szerint; 

- a támogatások lehívásához kapcsolódó hiánypótlás és a vállalt kötelezettségek 

teljesítéséhez kapcsolódó, valamint egyéb levelezéseket; 

- a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok együttműködési megállapodásait. 

 

2.15.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a munkaerő-piaci ellenőrzéshez kapcsolódó 

feladatokat koordináló szakügyintéző kiadmányozza: 

 

- a munkaerő-piaci ellenőrzéshez kapcsolódó elsőfokú végzéseket; 

- a megbízóleveleket; 

- az értesítéseket, tájékoztatásokat; 

- az idézéseket; 

- a feladatkörükbe tartozó ügyviteli jellegű leveleket. 

 

2.15.4. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Munkaerő-piaci Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- a felnőttképzési támogatások elbírálásához kapcsolódó hiánypótlásokat és a döntésről 

szóló értesítéseket; 

- a programok megvalósításának koordinációja során szükséges operatív levelezéseket; 

- a vásárolt és támogatott szolgáltatások szakmai és pénzügyi levelezéseit; 
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- a kötelezettségvállalás dokumentumait a kötelezettségvállalás szabályozásáról szóló 

szabályzatban foglaltak szerint; 

- az osztály tevékenységi körébe tartozó rendszeres adatszolgáltatásokat; 

- a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok megbízási szerződéseit; 

- a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján nyújtott csökkentett munkaidős foglalkoztatás 

támogatására vonatkozó hatósági határozatokat a kötelezettségvállalás szabályozásáról 

szóló szabályzatban foglaltak szerint és a kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, iratokat; 

- a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján nyújtott ún. ágazati bértámogatásra 

vonatkozó hatósági határozatokat a kötelezettségvállalás szabályozásáról szóló 

szabályzatban foglaltak szerint és a kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, iratokat. 

 

2.15.5. A kormánymegbízott nevében és megbízásából az Alapkezelő Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- a megkeresésekhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat, igazolásokat, a követeléskezeléssel 

kapcsolatos levelezéseket; 

- a főosztályvezető kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, a területi NFA-t érintő egyéb 

pénzügyszakmai tárgyú levelezéseket; 

- a foglalkoztatási támogatások visszakövetelésével, végrehajtásával kapcsolatos 

levelezéseket; 

- a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján nyújtott csökkentett munkaidős foglalkoztatás 

támogatására vonatkozó hatósági határozatokat a kötelezettségvállalás szabályozásáról 

szóló szabályzatban foglaltak szerint és a kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, iratokat; 

- a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján nyújtott ún. ágazati bértámogatásra 

vonatkozó hatósági határozatokat a kötelezettségvállalás szabályozásáról szóló 

szabályzatban foglaltak szerint és a kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, iratokat. 
 

2.15.6. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a hatósági feladatokat ellátó szakügyintéző 

kiadmányozza: 

 

- a hatósági eljárások során keletkező elsőfokú végzéseket; 

- a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának összevont 

kérelmezési eljárásban való engedélyezéséhez kapcsolódó szakhatósági 

állásfoglalásokat; 

- a külföldiek engedélymentes foglalkoztatásának bejelentéséről kiadott igazolásokat; 

- a munkaerő-kölcsönzési, illetve a magán-munkaközvetítői tevékenység bejelentéséhez, 

nyilvántartásához kapcsolódó levelezést; 

- a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 

engedélyezéséhez, illetve a szakhatósági eljáráshoz kapcsolódó levelezést, 

megkereséseket, megkeresések teljesítését. 

 

2.15.7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (8) bekezdése alapján az Alapkezelő Osztály 

osztályvezetője írásban kijelöli (megbízza) a főosztály és a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályain a területi NFA tekintetében: 
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- az Ávr. 55. § szerinti kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, valamint 

-  az Ávr. 58. § szerinti érvényesítésre jogosultakat. 

 

2.15.8.. A kamarai jogtanácsos kiadmányozza: 

 

- a főosztályvezető előzetes tájékoztatása (láttamozása) mellett a jogi képviseleti körbe 

tartozó peres és peren kívüli iratokat; 

- a fizetési meghagyásos eljárások iratait (elektronikusan); 

- az NFA-ból nyújtott támogatások biztosítékául szolgáló ingó jelzálogjog bejegyzésével  

és törlésével kapcsolatos közjegyzői iratokat. 

 

2.15.9.. A kamarai jogtanácsos ellenjegyzi: 

 

- az NFA-ból nyújtott támogatások biztosítékául szolgáló ingatlan jelzálogszerződéseket  

és a jelzálogjog bejegyzésével és törlésével kapcsolatos iratokat;  

- a főosztály feladatkörébe tartozó, jogszabály által jogtanácsosi ellenjegyzéshez kötött 

egyéb iratokat. 

 

2.15.10.  A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály osztályvezetője a kormánymegbízott nevében és 

megbízásából kiadmányozza: 

 

- azon munkaügyi bírságot, munkavédelmi bírságot, közigazgatási bírságot, eljárási 

bírságot kiszabó döntéseket, továbbá az ezeket módosító, kiegészítő, kijavító, visszavonó 

döntéseket, amelyeknek kiadmányozási jogát a kormánymegbízott nem tartotta fenn, vagy 

nem kerültek más vezető részére delegálásra, 

- a bírságot nem tartalmazó érdemi határozatokat és a munkaügyi bírságot helyettesítő 

figyelmeztetést tartalmazó döntéseket, továbbá az ezeket módosító, kiegészítő, kijavító, 

visszavonó döntéseket, 

- a hatósági ellenőrzés során, hatósági eljárásban, végrehajtási eljárásban hozott 

végzéseket, egyéb intézkedéseket, iratokat, melyek nem kerültek szakügyintéző részére 

delegálásra, 

- a jogszabályban meghatározottak szerinti más szervvel való döntés-közlését, a 

gyermekjóléti szolgálatnál való jelzést, 

- a rendőrségi megkeresésre történő tájékoztatást, iratküldést, 

- bejelentőknek szóló tájékoztatásokat, tájékoztatást kérőknek írt válaszleveleket, 

- az azbeszttel végzett tevékenység bejelentésének környezetvédelmi hatóság részére 

történő megküldését, 

- a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó megbízóleveleket, 

- a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján nyújtott csökkentett munkaidős foglalkoztatás 

támogatására vonatkozó hatósági határozatokat a kötelezettségvállalás szabályozásáról 

szóló szabályzatban foglaltak szerint és a kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, iratokat, 

- a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján nyújtott ún. ágazati bértámogatásra 

vonatkozó hatósági határozatokat a kötelezettségvállalás szabályozásáról szóló 

szabályzatban foglaltak szerint és a kapcsolódó egyéb hatósági döntéseket, iratokat. 

 

 



30 

 

2.15.11. A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály szakügyintézői a kormánymegbízott nevében és 

megbízásából kiadmányozzák: 

 

- az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos (eltiltó, megtiltó, felfüggesztő) döntéseket, 

- a figyelemfelhívást, a figyelmeztetést, az eljárás megindítását, az idézést, az értesítést, az 

ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője felhívását, a lefoglalás elrendelését és 

megszüntetését, a szemle elrendelését, a tolmács kirendelését, illetve az adatok zárt 

kezelését tartalmazó végzéseket és iratokat, valamint az ezekhez kapcsolódó (módosító, 

kiegészítő, kijavító, visszavonó) döntéseket. 

 

2.16. Hatósági Főosztály 

 

2.16.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a főosztályvezető kiadmányozza a Hatósági 

Főosztály valamennyi osztálya tekintetében: 

 

- az ügyintézési határidő elmulasztásának felügyeleti jogkörben történő kivizsgálásához 

szükséges iratot; 

- az ügyintézési határidő elmulasztása miatt felügyeleti jogkörben tett intézkedésről szóló 

döntést;  

- a Kormányhivatal más szervezeti egységével közreműködve folytatott ellenőrzés során a 

főosztály által végzett ellenőrzés részjelentését; 

- szakkérdés vizsgálatával összefüggésben a kormánymegbízott felé intézett, más 

kormányhivatal megkeresésére irányuló javaslatot; 

- a főosztály feladatkörét érintő megkeresésekre, egyéb beadványokra írt válaszleveleket, 

amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, és amennyiben azok kiadmányozási 

jogát a kormánymegbízott nem tartotta fenn, vagy nem delegálta más vezető részére; 

- jogalkalmazási kérdésekben kialakított szakmai álláspontról, véleményről szóló 

tájékoztatást tartalmazó iratot, amennyiben belső szervezeti egység számára kerül 

megküldésre;  

- a járási hivatalok, jegyzők felé intézett adat-, illetve információkérést tartalmazó 

megkeresést; 

- a főosztály feladatkörébe tartozó jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, 

normatív utasítás tervezetének véleményezéséről, szabályozásra vonatkozó javaslatról a 

főosztály által kidolgozott munkaanyagot tartalmazó iratot; 

- a rendszeres és eseti statisztikai jelentést, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratot; 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

alapján a Kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó bírósági kereseteket és 

beadványokat; 

- az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

alapján a Kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó döntéseket, intézkedéseket; 

- a főosztály munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető átruházott 

munkáltatói jogkört gyakorol; 

- a főosztály munkatársai tekintetében költség-elszámolási kötelezettség során keletkezett 

iratot; 

- a Kormányhivatal szervezeti egységeinek továbbítandó iratokat; 
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2.16.1.1. A főosztály általános hatósági feladatainak ellátása során: 

 

- az e feladatkörrel kapcsolatos megkeresést, ilyen megkeresésre adott választ tartalmazó 

iratot; 

- az osztályvezetők által kiadmányozott iratok kivételével az első- és másodfokú hatósági 

ügyekben az első- és másodfokú döntést, közbenső intézkedést; 

- az osztályvezetők által kiadmányozott iratok kivételével az elsőfokú hatósági ügyekben 

az elsőfokú döntést, közbenső intézkedést, valamint a folyamatban lévő másodfokú 

hatósági ügyekben hozott másodfokú döntést és közbenső intézkedést; 

- a hatóság kizárásáról és más eljáró szerv kijelöléséről szóló döntést a Hatósági  

és Oktatási Osztály által ellátott ügykörökben; 

- a szakhatósági közreműködéssel, illetve szakkérdéssel összefüggésben kiadott 

megkeresést, közbenső intézkedést, döntést a Hatósági és Oktatási Osztály által ellátott 

ügykörökben; 

- kamarai jogtanácsosként kiadmányozza a Hatósági és Oktatási Osztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály, Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály, valamint a 

Törvényességi Felügyeleti Osztály feladatellátásával összefüggő perképviseleti 

tevékenység körében keletkezett közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatos 

beadványokat, a Jogi- és Perképviseleti Osztály feladatkörében ellátni rendelt 

közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatos beadványok kivételével. 

 

2.16.1.2. A főosztály szociális és gyámügyi feladatai körében: 

 

- települési önkormányzatok és közös önkormányzati hivatalok jegyzőinél, járási 

hivataloknál a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben (Gyvt.) és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott feladat- és hatáskörök 

gyakorlásának, anyagi és eljárásjogi szabályok betartásának átfogó és célvizsgálatával 

összefüggésben készített értesítéseket, iratbekéréseket és ellenőrzési összefoglalókat. 

 

2.16.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Hatósági és Oktatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

A Hatósági és Oktatási Osztály feladatkörébe tartozó köznevelési tárgyú elsőfokú hatósági 

döntéseket, közbenső intézkedéseket, valamint leveleket, így különösen 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet; 

- az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet; 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján lefolytatott eljárások 

során hozott döntéseket, intézkedéseket; 

- az osztály feladatkörében érkező megkeresésekre, egyéb beadványokra írt 

válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott a maga számára nem tartotta fenn, vagy nem 

delegálta más vezetőre; 

- kamarai jogtanácsosként – a főosztályvezető távollétében, a Hatósági és Oktatási Osztály, 

Fogyasztóvédelmi Osztály, Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály, valamint a 
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Törvényességi Felügyeleti Osztály vonatkozásában – kiadmányozza a feladatellátásával 

összefüggő perképviseleti tevékenység körében keletkezett közigazgatási és polgári 

perekkel kapcsolatos beadványokat, a Jogi- és Perképviseleti Osztály feladatkörében 

ellátni rendelt közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatos beadványok kivételével. 

 

2.16.3. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatkörét érintően rendszeres és eseti statisztikai jelentés készítésével 

kapcsolatos iratot; 

- illetékesség hiányában történő áttételről hozott végzést; 

- közérdekű munka büntetés végrehajtása során hozott munkahely kijelölő határozatot; 

- áldozatsegítési szakterületen a döntést saját hatáskörben történő felülvizsgálata iránt 

indított eljárásban, valamint fizetési kedvezményről hozott döntéseket kiadmányozza; 

- a családi csődvédelem szakterület ellátása során keletkezett valamennyi iratot; 

- az osztály feladatkörében érkező megkeresésekre, egyéb beadványokra írt 

válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott a maga számára nem tartotta fenn, vagy nem 

delegálta a főigazgatóra, az igazgatóra, vagy a főosztályvezetőre, vagy a Pártfogó 

Felügyelői és Igazságügyi Osztály felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőjére; 

- a Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály feladatellátásával összefüggő perképviseleti 

tevékenység körében keletkezett közigazgatási perekkel kapcsolatos beadványokat. 

 

2.16.3.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály 

felsőfokú végzettségű kijelölt kormánytisztviselője kiadmányozza: 

 

- az illetékesség hiányában történő áttételről, valamint a közérdekű munkabüntetés 

végrehajtása során hozott, munkahely kijelöléséről szóló határozatok kivételével az 

ügykörében keletkezett összes iratot; 

- az osztályvezető által meghatározott szükség szerinti tájékoztatás mellett a közösségi 

foglalkoztató feladatellátása körében keletkezett iratokat; 

- az áldozatsegítési szakterület vonatokozásában – a döntés saját hatáskörben történő 

felülvizsgálatára indított eljárásban, fizetési kedvezményről hozott döntések kivételével – 

valamennyi döntést és közbenső intézkedést; 

- a jogi segítségnyújtási ügyekben hozott támogatást engedélyező határozatot. 

 

2.16.4. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Szociális és Gyámügyi Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatkörével kapcsolatos megkeresést, ilyen megkeresésre adott választ 

tartalmazó iratot; 

- valamennyi szociális és gyámügyi igazgatási ügykörben valamennyi érdemi döntést, 

közbenső intézkedést, ideértve a szakhatósági közreműködéssel, illetve a szakkérdéssel 

összefüggésben kiadott megkeresést, vagy közbenső intézkedést, amelyekben a 

kiadmányozási jogot a kormánymegbízott a maga számára nem tartotta fenn, illetve nem 

delegálta a főigazgatóra, az igazgatóra, vagy a főosztályvezetőre, így különösen 
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- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók/intézmények 

ellenőrzésével összefüggésben, 

- a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók/intézmények 

szolgáltatói nyilvántartásba vételével összefüggésben, 

- a tartós bentlakásos szociális intézmények térítési díj hátralékára jelzálogjog 

bejegyzésével összefüggésében, 

- a Gyvt. meghatározott összeférhetetlenségi, vagy elfogultsági bejelentésekkel 

összefüggésben, 

- az Szt. meghatározott feltételek hiányában, vagy az Szt. megsértésével 

nyújtott szociális ellátás megszüntetése esetén az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vevőt a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátást intézményi térítési díja teljes összegének megfizetésére kötelezéssel 

összefüggésben, 

- a gyámügyi igazgatás körében:  

- a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatosan a 

hatóság kizárásáról és más eljáró szerv kijelöléséről szóló döntést. 

-  

2.16.4.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Szociális és Gyámügyi Osztály kamarai 

jogtanácsosa kiadmányozza: 

 

- a Szociális és Gyámügyi Osztály feladatellátásával összefüggő perképviseleti 

tevékenység körében keletkezett közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatos 

beadványokat, a Jogi és Perképviseleti Osztály feladatkörében ellátni rendelt 

közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatos beadványok kivételével. 

 

2.16.5. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Törvényességi Felügyeleti Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatkörében érkező megkeresésekre, egyéb beadványokra írt 

válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem delegálta más 

vezetőre; 

- az eljárásban érintett szerv, személy megkeresését; 

- adat-, illetve információkérést tartalmazó, a helyi önkormányzatok képviselő-testülete és 

szervei, helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és szervei felé irányuló 

megkereséseket. 

 

2.16.6. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Fogyasztóvédelmi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatkörében érkező megkeresésekre, egyéb beadványokra írt 

válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok 

kiadmányozási jogát a kormánymegbízott a maga számára nem tartotta fenn, vagy nem 

delegálta a főigazgatóra, az igazgatóra, vagy a főosztályvezetőre; 

- a Fogyasztóvédelmi Osztály feladatkörébe utalt kérelemre indult, illetve hivatalból indított 

hatósági eljárást érdemben lezáró döntést, amennyiben azok kiadmányozási jogát a 

kormánymegbízott nem delegálta a főosztályvezetőre; 
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- az 1 millió Ft-ot meg nem haladó bírság kirovásával kapcsolatos hatósági döntéseket; 

- a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok körében hozott valamennyi közbenső 

intézkedést; 

- a fogyasztóvédelmi szakterületet érintő megkeresésekkel kapcsolatos egyéb véleményt, 

tájékoztatást tartalmazó iratot. 

 

2.17. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

 

2.17.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

főosztályvezetője kiadmányozza: 

 

- a közbenső intézkedéseket; 

- a számlakifogásokat; 

- az egyenlegközlést, illetve annak elfogadását; 

- a fizetési felszólításokat, illetve a felszólításokra adott választ; 

- a Magyar Államkincstár felé küldött jelentéseket, adatszolgáltatásokat; 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé adandó bevallások és adatszolgáltatások benyújtását, 

lekérdezését, egyéb adózással kapcsolatos leveleket; 

- a Kormányhivatal szervezeti egységeit érintő tervezéshez, gazdálkodáshoz és 

beszámoláshoz kapcsolódó adat-, illetve információkéréseket; 

- a belső pénzügyi, gazdálkodási intézkedéseket tartalmazó körleveleket; 

- az árajánlat-kéréseket; 

- egyéb beadványokra adott válaszleveleket, amelyek nem tartoznak a Panasz tv. hatálya 

alá, amennyiben azok kiadmányozását a kormánymegbízott nem tartotta fenn és nem 

delegálta más vezetőre; 

- munkabér túlfizetésével kapcsolatban keletkező értesítéseket; 

- az értekezletek meghívóit, emlékeztetőit; 

- a főosztály munkatársai tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 

mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a főosztályvezető átruházott 

munkáltatói jogkört gyakorol. 

 

2.17.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Projekt Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatkörébe tartozó megkeresésekre adott választ tartalmazó iratot; 

- az osztály éves feladat és pénzügyi tervével összefüggő iratokat; 

- a Kormányhivatal szervezeti egységeitől beérkező adat-, illetve információkéréseket; 

- az osztály feladatkörét érintő rendszeres adatszolgáltatásokat. 

 

Uniós programokkal kapcsolatos feladatai vonatkozásában: 

 

- az uniós forrásból megvalósítandó programokkal kapcsolatos dokumentumokat 

(projekttervek, kifizetési igények, stb.); 

- a projektekkel kapcsolatos szakmai iratokat, leveleket; 

- a szakmai irányító szerv felé küldendő megkereséseket; 

- a programok költségvetéséből finanszírozott közbeszerzésekkel, valamint piaci ár 

igazolásával kapcsolatos előkészítő iratokat. 



35 

 

 

2.18. Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

 

2.18.1. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 

Főosztály főosztályvezetője kiadmányozza: 

 

- a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály tekintetében a területi államigazgatási 

szervek, szakmai irányítók adatkéréseinek teljesítéséhez szükséges adat-, illetve 

információkérést, valamint adat-, információszolgáltatást tartalmazó intézkedéseket, 

továbbá e szervezeti egységek egyéb feladatainak ellátásához szükséges közbenső 

intézkedéseket; 

- a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály munkatársai tekintetében a kormányzati 

szolgálati jogviszonnyal összefüggő mindazon döntéseket, intézkedéseket, amelyekben a 

főosztályvezető átruházott munkáltatói jogkört gyakorol; 

- a Kormányhivatal más szervezeti egységeivel közreműködve folytatott ellenőrzések során 

a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály által végzett ellenőrzések részjelentését; 

- a főosztály feladatkörét érintő egyéb beadványokra adott válaszleveleket, amelyek nem 

tartoznak a Panasz tv. hatálya alá, amennyiben azok kiadmányozási jogát a 

kormánymegbízott nem tartotta fenn, illetve nem delegálta a főigazgatóra; 

- a kormánytisztviselők, köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint az egyéb 

képzésekkel és tanfolyamokkal összefüggésben a képzési igényfelméréssel, az éves és 

középtávú terv elkészítésével összefüggő iratokat, a tanfolyam- és vizsgaszervezéssel 

kapcsolatos kiértesítéseket; 

- az elektronikus ügyintézés kialakítása, működtetése kérdésével összefüggő iratokat, 

leveleket; 

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatosan keletkezett valamennyi iratot. 

 

2.18.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Jogi- és Perképviseleti Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza: 

 

- a Jogi- és Perképviseleti Osztály perképviseleti feladatkörébe tartozó közigazgatási,  

polgári és munkaügyi perekkel, valamint büntetőeljárásokkal kapcsolatos iratokat azokban 

az ügyekben, amelyekben a jogi képviseletet személyesen, vagy az osztály kamarai 

jogtanácsosi bejegyzéssel nem rendelkező jogi referenseinek közreműködésével látja el, 

kivéve, amelyekben a főigazgató jogtanácsosként maga kiadmányozza az iratokat; 

- valamennyi, az első- és másodfokú hatóságokkal, jogi perképviseleti feladatokat ellátó 

szervezeti egységekkel, más közigazgatási és egyéb szervekkel a bírósági felülvizsgálat 

tekintetében szükségessé vált kommunikációra (megkeresés, iratbekérés, 

iratvisszaküldés, tájékoztatás, stb.) vonatkozó intézkedéseket, egyéb feladatok 

ellátásához szükséges intézkedéseket; 

- a Kormányhivatal által kötendő szerződésekre, valamint a szervezeti egységek által 

küldött megkeresésekre, folyamatban lévő ügyekben keletkezett iratokra adott jogi 

véleményezéseket, jogi HelpDesk szolgáltatással összefüggő leveleket.  

 

2.18.2.1. A Jogi- és Perképviseleti Osztály osztályvezetője jogi ellenjegyzéssel látja el: 
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- a jogszabályban és a Kormányhivatal belső szabályzataiban meghatározott esetekben  

a Kormányhivatal által kötendő szerződéseket, egyéb iratokat. 

 

2.18.2.2. A kormánymegbízott nevében és megbízásából a Jogi- és Perképviseleti Osztályon 

foglalkoztatott kamarai jogtanácsosi bejegyzéssel rendelkező jogi referens kiadmányozza: 

 

- a Jogi- és Perképviseleti Osztály perképviseleti feladatkörébe tartozó közigazgatási, 

polgári és munkaügyi perekkel, valamint büntetőeljárásokkal kapcsolatos iratokat 

mindazon ügyekben, amelyekben a jogi képviseletet ellátja az osztályvezető, illetve 

kiemelt ügyek esetében az osztályvezető és a főigazgató előzetes láttamozása mellett, 

kivéve, amelyekben a főigazgató jogtanácsosként maga kiadmányozza az iratokat. 

 

A Jogi- és Perképviseleti Osztály osztályvezetője, illetve az ügyintéző kiadmányozási joga nem 

terjed ki azokra az ügyekre, amelyekben a kiadmányozási jog gyakorlását a kormánymegbízott 

fenntartotta, illetve a főigazgatóra, az igazgatóra, főosztályvezetőre delegálta, vagy az átruházott 

kiadmányozási jogot visszavonta. 

 

 

III. 

A Kormányhivatal járási hivatalának kiadmányozási rendjére vonatkozó részletes szabályok 

 

1. A járási hivatal vezetője kiadmányozza: 

- a kormányzati szolgálati jogviszonnyal és a munkaviszonnyal összefüggő mindazon 

döntéseket, amelyekben a munkáltatói jogot közvetlenül gyakorolja; 

- a járási hivatal feladatkörébe tartozó megkeresésre, egyéb beadványra adott válaszleveleket, 

amennyiben azok kiadmányozása nem került más vezetőhöz, vagy ügyintézőhöz delegálásra; 

- a járási hivatal feladatkörét érintően – járási hivatal vezetőjét érintő panaszbeadvány 

kivételével – a panaszosok, vagy a közérdekű bejelentők panaszaival, közérdekű 

bejelentéseivel kapcsolatos értesítéseket; 

- a járási védelmi igazgatási feladatkörbe tartozó intézkedéseket és döntéseket; 

- a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot terhelő kifizetések esetén az 5 millió forintot meghaladó 

kötelezettségvállalásokat; 

- a Kormányhivatal felé küldött tájékoztatásokat; 

- a keresetlevelek felterjesztését, perekkel kapcsolatos nyilatkozatok, iratok megküldését, 

kivéve, ha jelen kormánymegbízotti utasítás függeléke másként rendelkezik. 

 

2. Az egyes járási hivatalokra vonatkozó kiadmányozási szabályokat jelen kormánymegbízotti utasítás 

1-16. függelékei tartalmazzák. 
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1. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez  

 

Cigándi Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

1. Cigándi Járási Hivatal  

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza: 

 

- a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó feladatok közül az időskorúak 

járadékával, ápolási díjjal, közgyógyellátással kapcsolatos és az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultsággal összefüggő közbenső intézkedéseket és érdemi döntéseket, 

- a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

1.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az osztályvezető kiadmányozza a kormányablak, 

illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi érdemi döntést és olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

1.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat,  

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- a kormányablakban továbbítás céljából előterjesztett beadványokról szóló átvételi igazolást. 

 

1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem tartott fenn magának és 

nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

1.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza a feladatleírásában meghatározott közbenső intézkedéseket. 
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1.3. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 

- a képzéshez kapcsolódó foglalkozás-egészségügyi beutalót, 

- a feladatkörükbe tartozó ellenőrzés során készült jegyzőkönyvet, 

- az álláskeresők részére képzésekről és munkalehetőségekről szóló tájékoztatókat. 
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2. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez  

 

Edelényi Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

2. Edelényi Járási Hivatal  

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza: 

 

- a jogorvoslati kérelmek felterjesztését, 

- az ügyfél fizetési kötelezettségének méltányossági alapon történő mérsékléséhez, vagy 

elengedéséhez kötődő méltányossági jog gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, 

- a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

2.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az osztályvezető kiadmányozza a kormányablak, 

illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi érdemi döntést és olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

2.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak, illetve okmányirodai ügyintéző 

kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- a feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket. 

 

2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan 

érdemi döntést és közbenső intézkedést, melyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály kijelölt 

ügyintézőjéhez. 

 

2.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatóság és Gyámügyi Osztály kijelölt 

ügyintézője kiadmányozza a 3780 Edelény, István Király u. 52. sz. alatti telephelyen: 

 

- a gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági ügykörbe tartozó valamennyi érdemi döntést és 

közbenső intézkedést,  

- a feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket. 

 

2.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
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A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály osztályvezetője kiadmányozza az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a 

járási hivatalvezető nem delegált a hatósági állatorvosok és az élelmiszer-biztonsági szakügyintézők 

részére. 

 

2.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosa kiadmányozza: 

 

- a helyszíni ellenőrzéseken készített jegyzőkönyveket,  

- a mintavételi jegyzőkönyveket,  

- az élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról szóló döntést,  

- az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök felhasználásáról szóló döntést,  

- a hatósági eljárás megindításáról szóló döntést,  

- állategészségügyi, járványvédelmi, állatvédelmi és élelmiszer-biztonsági ügyekben a 

helyszínen azonnal hozott döntéseket,  

- az állategészségügyi igazolásokat,  

- a vizsgálati megrendelőket. 

 

2.3.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály élelmiszer-biztonsági szakügyintézője kiadmányozza: 

 

- a feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket,  

- a feladatkörébe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket,  

- az élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról szóló döntést.  

 

2.4. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

2.4.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 

- a feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket, 

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat: közvetítő lap, igazolás, 

- a közfoglalkoztatás, képzés megkezdéséhez kapcsolódó alkalmassági, foglalkoztathatósági 

szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 
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- a humánszolgáltatások igénybevételéhez szükséges belső irányító lapokat, az ellátás 

szüneteltetéséhez szükséges belső dokumentumokat. 

 

2.5.Népegészségügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Népegészségügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső 

intézkedést és érdemi döntést, melyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

2.5.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- a feladatkörükbe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket,  

- a feladatkörükbe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket, 

- a hatósági házi karantén, a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és járványügyi 

zárlat elrendelésére, módosítására, vagy megszüntetésére irányuló hatósági döntést. 
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3. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez  

 

Encsi Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

3. Encsi Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza: 

 

- a fizetési kötelezettség méltányossági alapon történő mérséklése, vagy elengedése tárgyában 

született döntéseket, 

- a 300.000,- Ft összeget meghaladó bírság kiszabása tárgyában hozott döntéseket, 

- a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

3.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

3.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást.  

 

3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az osztály osztályvezetője kiadmányozza a Hatósági 

és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi érdemi döntést, amelyet a 

járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

3.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza:  

 

- a közbenső intézkedéseket, 

- a számadás elfogadása tárgyában született döntéseket, 

- a gyám (eseti, gyermekvédelmi, méhmagzat) rendelése/felmentése tárgyában született 

döntéseket, 

- az utógondozó kirendelése tárgyában született döntéseket, 

- a kiskorú házasságkötése tárgyában született döntéseket, 

- a különleges szükséglet megállapítása tárgyában született döntéseket,  

- a készpénz kifizetése tárgyában született döntéseket. 
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3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály osztályvezetője kiadmányozza az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a 

járási hivatalvezető nem delegált a hatósági állatorvosok és az élelmiszer-biztonsági felügyelők 

részére. 

 

3.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosa kiadmányozza: 

 

- a helyszíni ellenőrzéseken készített jegyzőkönyveket,  

- a mintavételi jegyzőkönyveket,  

- az élelmiszer fogyaszthatóságának és takarmány felhasználhatóságának elbírálásáról szóló 

döntést,  

- az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök felhasználásáról szóló döntést,  

- a hatósági eljárás megindításáról szóló döntést,  

- állategészségügyi, járványvédelmi, állatvédelmi és élelmiszer-biztonsági ügyekben a 

helyszínen azonnal hozott döntéseket,  

- az állategészségügyi igazolásokat,  

- a vizsgálati megrendelőket,  

- élőállat- és termék exporthoz kapcsolódó állategészségügyi bizonyítványt. 

 

3.3.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály élelmiszer-biztonsági szakügyintézője kiadmányozza: 

 

- a feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket,  

- a feladatkörébe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket,  

- az élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról szóló döntést, 

- élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök felhasználásáról szóló döntést. 

 

3.4. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

3.4.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  
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- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 

- a munkaköri feladataik ellátásához kapcsolódó levelezést. 

 

3.5. Népegészségügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály osztályvezetője, vagy az 

osztályvezetői álláshely betöltetlensége esetén a kijelölt kormánytisztviselő kiadmányozza a 

Népegészségügyi Osztály feladatkörébe tartozó valamennyi közbenső intézkedést és érdemi döntést, 

melyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

3.5.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- a feladatkörökbe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket,  

- a feladatkörükbe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket, 

- a hatósági házi karantén, a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és járványügyi 

zárlat elrendelésére, módosítására, vagy megszüntetésére irányuló hatósági döntést. 
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4. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Gönci Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

4. Gönci Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza: 

 

- a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó hatósági, oktatási, valamint szociális 

feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső intézkedést és érdemi döntést,  

- a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

4.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez. 

 

4.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- a továbbítandó ügyek kísérő dokumentumait. 

 

4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan 

közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez, illetve nem tartott fenn magának. 

 

4.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály gyámügyi 

ügyintézője kiadmányozza:  

 

- a családi jogállás rendezésével, 

- a családba fogadással, 

- a gyámsággal, 

- a védelembevétellel, megelőző pártfogás elrendelésével és ezek megszüntetésével 

kapcsolatos valamennyi döntést és 

- valamennyi gyámügyi feladat tekintetében a közbenső intézkedést. 

4.3. Foglalkoztatási Osztály 
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A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

4.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők ellátásával és nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket, 

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót. 
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              5. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője 

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Kazincbarcikai Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

5. Kazincbarcikai Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

5.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

5.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak, illetve okmányirodai 

ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az okmánytári alapiratok kísérőjegyzékeit,  

- a befizetett igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számlát, 

- a meg nem fizetett vagyonszerzési illetékről kiállított leletet, 

- a közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyzésről szóló értesítéseket, 

- a kézbesítéssel kapcsolatos értesítéseket, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított hatósági bizonyítványt, 

- a személyes adatokról szóló igazolást, 

- az automatikus döntést, 

- a kormányablakban befogadott és továbbítandó kérelmekkel kapcsolatos iratokat.  

 

5.2. Hatósági Osztály 1. 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 1. osztályvezetője kiadmányozza 

az osztály feladatkörébe tartozó valamennyi olyan közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a 

járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

5.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 1. ügyintézője 

kiadmányozza:  

- a közbenső intézkedéseket, a hatósági bizonyítványokat, a felülvizsgálatot elrendelő és 

kézbesítéssel kapcsolatos iratokat, véglegesítéseket, 

- az automatikus döntést. 
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5.3. Hatósági Osztály 2. 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 2. osztályvezetője kiadmányozza 

az osztály feladatkörébe tartozó valamennyi olyan közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a 

járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez, így különösen a szociális, az oktatás, 

illetve az általános igazgatás feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső intézkedést 

és érdemi döntést.  

 

5.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 2. ügyintézője 

kiadmányozza:  

 

- a közbenső intézkedéseket, a hatósági bizonyítványokat, a felülvizsgálatot elrendelő és 

kézbesítéssel kapcsolatos iratokat, véglegesítéseket, 

- az automatikus döntést. 

 

5.4. Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály osztályvezetője kiadmányozza a 

Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos érdemi döntést. 

 

5.4.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- a közbenső intézkedéseket, 

- a véglegesítéseket, 

- az automatikus döntést. 

 

5.5. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

5.5.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a közbenső intézkedéseket, különösen a hatósági bizonyítványokat,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat, 

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 

- a véglegesítéseket, 

- az automatikus döntést. 
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6. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Mezőcsáti Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

6. Mezőcsáti Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

6.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

6.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az okmánytári alapiratok kísérőjegyzékeit, 

- a meg nem fizetett vagyonszerzési illetékekről kiállított leletet, 

- a befizetett igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számlát,  

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást. 

 

6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi 

olyan közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez. 

 

6.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza:  

 

az osztály gyámügyi feladatkörében hozott közbenső intézkedéseket, különösen az 

értesítések megküldését, kézbesítéssel kapcsolatos iratokat, véglegesítést 

 

6.3. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 
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foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

6.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratok kiállítását,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót. 
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7. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Mezőkövesdi Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

7. Mezőkövesdi Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

A járási hivatalvezető kiadmányozza az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a 

járási hivatalvezető nem delegált a hatósági állatorvosok és az élelmiszer-biztonsági felügyelők 

részére. 

 

7.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza az okmányirodai és az integrált ügyfélszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos 

valamennyi érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem 

delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

7.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak kijelölt ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- a Kormányablaknál azonnal intézhető ügyekben keletkezett döntéseket. 

 

7.2. Hatósági Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály osztályvezetője kiadmányozza a 

Hatósági Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső intézkedést és érdemi 

döntést. 

 

7.3. Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály osztályvezetője kiadmányozza a 

Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos érdemi döntést. 

 

7.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza: 
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- a közbenső intézkedéseket. 

 

7.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

7.4.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosa kiadmányozza: 

 

- a helyszíni ellenőrzéseken készített jegyzőkönyveket,  

- a mintavételi jegyzőkönyveket,  

- az élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról szóló döntést,  

- az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök felhasználásáról szóló döntést,  

- a takarmány felhasználhatóságának elbírálásáról szóló döntést, 

- a hatósági eljárás megindításáról szóló döntést,  

- állategészségügyi, járványvédelmi, állatvédelmi és élelmiszerlánc-biztonsági ügyekben a 

helyszínen azonnal hozott döntéseket,  

- az állategészségügyi igazolásokat,  

- a vizsgálati megrendelőket.  

 

7.4.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály élelmiszer-biztonsági felügyelője kiadmányozza: 

 

- a feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket,  

- a feladatkörébe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket,  

- az élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról szóló döntést, 

- az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök felhasználásáról szóló döntést,  

- a hatósági eljárás megindításáról szóló döntést,  

- az élelmiszer-biztonsági ügyekben a helyszínen azonnal hozott döntéseket. 

 

7.5. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

7.5.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítványt,a közvetítéshez kapcsolódó iratokat, 

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 
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7.6. Népegészségügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a népegészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos érdemi döntést és közbenső 

intézkedést, azok kivételével melyek az ügyintézők részére kerültek delegálásra. 

 

7.6.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- a járási hivatal népegészségügyi feladat- és hatáskörébe tartozó helyszíni ellenőrzéseken 

készített jegyzőkönyveket, feljegyzéseket, 

- a veszélyes anyagok bejelentéséről szóló igazolásokat,  

- a járványügyi vizsgálatok során felvett jegyzőkönyveket,  

- a járási hivatal népegészségügyi feladat- és hatáskörébe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket, 

- a hatósági házi karantén, a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és járványügyi 

zárlat elrendelésére, módosítására, vagy megszüntetésére irányuló hatósági döntéseket. 
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8. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Miskolci Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

8. Miskolci Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza: 

 

- a méltányosságból történő mérséklésről, elengedésről szóló döntéseket,  

- a Kormányhivatalhoz nem tartozó területi államigazgatási szervek iratait – kivéve a NAV 

végrehajtás során keletkezett iratokat és amit a hivatalvezető a kiadmányozó szervezeti 

egység vezetőjéhez rendel, 

- az igazságszolgáltatási szervek felé megküldött leveleket, kivéve a büntető feljelentéseket és 

amit a hivatalvezető a kiadmányozó szervezeti egység vezetőjéhez rendel, 

- a keresetleveleket – kivéve a gyámhatósági feladatkörben előterjesztett keresetleveleket és a 

járási hivatal nyilatkozatának felterjesztését a perképviseletet ellátó szervezeti egységhez, a 

peres beadványokat, az ügyészségi megkeresésre adott válaszleveleket (kivéve a 

gyámhatósági feladatkörben az egyedi hatósági ügyekben érkezett megkeresésekre adott 

válaszlevelek),  

- a Gyámügyi Osztály feladatkörében 150.000,- Ft-ot meghaladó bírságot megállapító döntést, 

- a Népegészségügyi Osztály feladatkörében 50.000,- Ft-ot meghaladó bírságot megállapító 

döntést, 

- a szakmai irányító felé megküldésre kerülő iratokat, kivéve a fellebbezés felterjesztését, 

valamint amit a hivatalvezető a kiadmányozó szervezeti egység vezetőjéhez rendel. 

 

8.1. Kormányablak Osztály 1. 

 

8.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály 1. osztályvezetője 

kiadmányozza az osztály feladatkörébe tartozó, az okmányirodai és integrált ügyfélszolgálati feladatok 

ellátásával kapcsolatos valamennyi intézkedést és döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem 

delegált másik vezetőhöz, vagy az osztály ügyintézőihez. 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály 1. osztályvezetője 

kiadmányozza: 

- a keresetlevelek felterjesztését, az osztály feladatkörét érintő rendszeres és eseti statisztikai 

felmérések összegzését, 

- az osztály ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási feladatkörével összefüggésben a 

biztonsági elemek felhasználásához kapcsolódó rendszeres elszámolásokat, igényléseket; 

végzi a biztonsági elemekhez tartozó bizonylattömbök, illetve bizonylatpéldányok hitelesítését. 
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8.1.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kijelölt kormányablak ügyintéző 

kiadmányozza: 

- a közbenső intézkedést, 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított hatósági bizonyítványt, 

- a kormányablak érdemi döntést nem igénylő, irattovábbítási feladatkörében keletkező iratokat.  

 

8.2. Kormányablak Osztály 2. 

 

8.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály 2. osztályvezetője 

kiadmányozza az osztály feladatkörébe tartozó, az okmányirodai és integrált ügyfélszolgálati feladatok 

ellátásával kapcsolatos valamennyi intézkedést és döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem 

delegált másik vezetőhöz, vagy az osztály ügyintézőihez. 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály 2. osztályvezetője 

kiadmányozza az osztály feladatkörét érintően: 

- a keresetlevelek felterjesztését, az osztály feladatkörét érintő rendszeres és eseti statisztikai 

felmérések összegzését, 

- az osztály ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatási feladatkörével összefüggésben a 

biztonsági elemek felhasználásához kapcsolódó rendszeres elszámolásokat, igényléseket; 

végzi a biztonsági elemekhez tartozó bizonylattömbök, illetve bizonylatpéldányok hitelesítését. 

 

8.2.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kijelölt kormányablak ügyintéző, illetve 

távollétében a helyettesítésével megbízott kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

- a közbenső intézkedést, 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított hatósági bizonyítványt, 

- a kormányablak érdemi döntést nem igénylő, irattovábbítási feladatkörében keletkező iratokat. 

 

8.3. Hatósági Osztály 1. 

 

8.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 1. osztályvezetője 

kiadmányozza az osztály feladatkörébe tartozó valamennyi olyan intézkedést, döntést és egyéb 

levelezést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált másik vezetőhöz, vagy az osztály valamely 

ügyintézőjéhez, valamint az osztály feladatkörét érintő rendszeres és eseti statisztikai felmérések 

összegzését. 

 

8.3.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 1. erre kijelölt ügyintézője 

kiadmányozza:  
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- az osztály szociális igazgatási feladatkörében – a kérelem visszautasításáról, az eljárás 

megszüntetéséről, az áttételről hozott, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 

megtérítéséről szóló rendelkezést tartalmazó döntést; valamint a döntés saját hatáskörben 

történő felülvizsgálatára indított eljárásban hozott, illetve a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 

megtérítése körében alkalmazható méltányosságról hozott döntések kivételével – a 

jogosultság elbírálásához kapcsolódó döntést, intézkedést, megkeresések teljesítését; 

- a végrehajtás foganatosítása érdekében hozott intézkedést,  

- a hadigondozotti ellátásokra való jogosultság elbírálásához kapcsolódó közbenső döntést, 

intézkedést, 

- az osztály oktatási-igazgatási feladatkörében a közbenső intézkedést. 

 

8.3.3. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 1. ügyintézője 

kiadmányozza:  

 

- a közbenső intézkedést, 

- a szociális ellátásra való jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárás megindításához 

szükséges intézkedéseket. 

 

8.4. Hatósági Osztály 2. 

 

8.4.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 2. osztályvezetője 

kiadmányozza az osztály feladatkörébe tartozó valamennyi olyan intézkedést, döntést és egyéb 

levelezést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált másik vezetőhöz, vagy az osztály valamely 

ügyintézőjéhez, valamint az osztály feladatkörét érintő rendszeres és eseti statisztikai felmérések 

összegzését. 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 2. osztályvezetője kiadmányozza 

a járási hivatal szociális igazgatási feladatköréhez kapcsolódó végrehajtással összefüggésben hozott 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált másik vezetőhöz, vagy valamely ügyintézőhöz. 

 

8.4.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály 2. ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

• az osztály szociális igazgatási feladatkörében – a kérelem visszautasításáról, az eljárás 

megszüntetéséről, az áttételről hozott, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 

megtérítéséről szóló rendelkezést tartalmazó döntést; valamint a döntés saját hatáskörben 

történő felülvizsgálatára indított eljárásban hozott, illetve a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 

megtérítése körében alkalmazható méltányosságról hozott döntések kivételével – a 

jogosultság elbírálásához kapcsolódó döntést, intézkedést, megkeresések teljesítését. 

 

8.4.3. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából Hatósági Osztály 2. erre kijelölt ügyintézője  

 

- kiadmányozza a végrehajtás foganatosítása érdekében hozott intézkedést, 
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- az osztály általános igazgatási feladatkörében a közbenső intézkedést. 

 

8.5. Gyámügyi Osztály 

 

8.5.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az osztály osztályvezetője kiadmányozza azon 

polgári perekben benyújtandó kereseti kérelmeket és azzal összefüggő szükséges intézkedéseket és 

döntéseket, amelyekben a gyámhatóság a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet alapján perindításra jogosult és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. XXXI. törvény 127/A. §-a alapján félként jár el, valamint a feladatkörét érintő ügyészségi 

megkeresésre adott válaszleveleket. 

 

Kiadmányozza továbbá az osztály feladatkörébe tartozó valamennyi olyan intézkedést és döntést, 

amelyet a járási hivatalvezető nem delegált másik vezetőhöz, vagy az osztály valamely 

ügyintézőjéhez, továbbá az osztály feladatkörét érintő rendszeres és eseti statisztikai felmérések 

összegzését. 

 

8.5.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály erre kijelölt ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- az osztály feladatkörében – az áttételről, valamint a döntés saját hatáskörben történő 

felülvizsgálatára indított eljárásban, továbbá vagyoni jognyilatkozatok jóváhagyása, 

otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott döntések és 

kereseti kérelmek kivételével – hozott döntést, közbenső intézkedést. 

 

8.5.3. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály ügyintézője gyámügyi 

feladatkörben kiadmányozza:  

 

- a közbenső intézkedést.  

 
8.6.  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

8.6.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály osztályvezetője kiadmányozza: 

- a Miskolci Járási Hivatal hivatalvezetőjével és belső szervezeti egységeivel kapcsolatos 

levelezést, 

- a bírságokat tartalmazó határozatokat, 

- a részletfizetéssel kapcsolatos döntéseket, 

- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyekkel kapcsolatos döntéseket, 

- az olyan tájékoztatást és egyéb levelezést, melynek kiadmányozását a járási hivatalvezető 

nem tartotta fenn és nem delegálta más osztályvezetőhöz, vagy ügyintézőhöz. 

- a kérelemre történő nyilvántartásba vételi eljárásban hozott döntéseket, 

- az engedélyezési eljárásban 
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- a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány 

forgalomba hozatalára, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználására, 

- az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható 

melléktermékek kezelésére, felhasználására, további feldolgozására, 

- a járművek élőállat-szállítás céljára történő használatára, illetve ezen járművek mosását 

és fertőtlenítését végző helyekkel, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító 

járművekkel kapcsolatban, 

- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. mellékletében felsorolt 

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazására hozott döntéseket, 

- a kérelemre történő állategészségügyi, állatjóléti támogatásokhoz kapcsolódó döntéseket, 

- az állat-járványügyi intézkedések keretében hozott döntéseket, 

- az élelmiszerlánc-felügyeleti intézkedések keretében hozott döntéseket, 

- a KM hatósági ellenőrzési jogkör tekintetében hozott döntéseket, 

- a szakhatósági hozzájárulást, szakkérdés vizsgálatát, kivéve a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt ügyeket. 

 

8.6.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a hatósági állatorvos kiadmányozza: 

- az osztály feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzéseken készített jegyzőkönyveket, 

- az élőállat- és termék exporthoz kapcsolódó állategészségügyi bizonyítványokat, 

- az osztály feladatkörébe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket, 

- a döntést élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról,  

- a döntést takarmány felhasználhatóságának elbírálásáról, 

- a döntést élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök felhasználásáról, 

- a döntést hatósági eljárás megindításáról, 

- a helyszíni azonnali döntést állategészségügyi, járványvédelmi, állatvédelmi és 

élelmiszerlánc-biztonsági ügyekben, 

- az állategészségügyi igazolásokat, 

- a vizsgálati megrendelőket, 

- az ügyfeleknek az ügyükkel kapcsolatos tájékoztatást, értesítést, felszólítást. 

 

8.6.3. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az élelmiszerbiztonsági felügyelő 

kiadmányozza: 

- az osztály feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket, 

- az osztály feladatkörébe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket, 

- a döntést élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról, 

- a döntést élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök felhasználásáról, 

- a döntést hatósági eljárás megindításáról, 

- a helyszíni azonnali döntést élelmiszer-biztonsági ügyekben, 

- az ügyfeleknek az ügyükkel kapcsolatos tájékoztatást, értesítést, felszólítást, 

- az általános közegészségügyi igazolásokat. 
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8.7. Foglalkoztatási Osztály 

 

8.7.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan 

adatszolgáltatást, tájékoztatást, részletfizetéssel kapcsolatos döntéseket, eljárási bírságokat, érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

8.7.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyek iratait,  

- az álláskeresők ellátásával kapcsolatos ügyek iratait, 

- a hatósági bizonyítványokat,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatás, képzés megkezdéséhez kapcsolódó szakmai alkalmassági, 

foglalkoztathatósági vizsgálatokhoz szükséges beutalókat, 

- a humánszolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó irányító lapokat, 

- az ellátás szüneteltető határozatokat, 

- a közérdekű munka ügyintézésével kapcsolatos ügyek iratait, 

- az álláskeresők nyilvántartásából való törléseit, 

- az álláskeresők költöztetésével kapcsolatos ügyeket, 

- a munkáltató értesítését az ügyfél közfoglalkoztatásból történő kizárásáról. 

 

8.7.3. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály által a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal mindenkor hatályos kötelezettségvállalási és utalványozási 

szabályzatában nevesített, adott feladattal megbízott ügyintézői kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők ellátásával kapcsolatos döntéseket. 

 
8.8. Népegészségügyi Osztály 

8.8.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza az osztály feladatkörébe tartozó valamennyi olyan intézkedést, döntést, és egyéb 

levelezést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált másik vezetőhöz, vagy az osztály valamely 

ügyintézőjéhez, valamint az osztály feladatkörét érintő rendszeres és eseti statisztikai felmérések 

összegzését. 

 

8.8.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály erre kijelölt 

ügyintézője kiadmányozza: 

 

A hatósági házi karantén, a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi zárlat 

elrendelésére, módosítására, vagy megszüntetésére irányuló döntéseket. 
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9. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Ózdi Járási Hivatal kiadmányozási rendje 
 

9. Ózdi Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza a Hatósági Osztály feladatkörébe tartozó feladatok közül az időskorúak járadékával, 

ápolási díjjal, közgyógyellátással kapcsolatos és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal 

összefüggő valamennyi érdemi döntést. 

9.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak és Okmányirodai Osztály 

osztályvezetője kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos 

valamennyi érdemi döntést.  

 

9.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- a közbenső intézkedéseket. 

 

9.2. Hatósági Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az osztályvezető kiadmányozza a Hatósági Osztály 

feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést, amelyet a járási hivatalvezető 

magának nem tartott fenn. 

 

9.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály ügyintézője kiadmányozza:  

 

- a közbenső intézkedéseket. 

 

9.3. Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály osztályvezetője kiadmányozza a 

Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos érdemi döntést. 

 

9.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- a közbenső intézkedéseket, 

- az osztály feladatkörébe tartozó közigazgatási és polgári peres beadványokat, az 

osztályvezető láttamozása mellett. 

 

 

 



61 

9.4. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

9.4.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos dokumentumokat,  

- a hatósági bizonyítványokat,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat, 

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalókat. 
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10. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Putnoki Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

10. Putnoki Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza: 

 

- az ügyfél fizetési kötelezettségének méltányossági alapon történő mérsékléséhez, vagy 

elengedéséhez kötődő méltányossági jog gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, 

- a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és polgári peres beadványokat. 

 

10.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez, továbbá az osztály feladatait érintően a Kormányhivatal felé küldött 

adatszolgáltatásokat, jelentéseket, tájékoztatásokat. 

 

10.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- a kormányablakban továbbítás céljából előterjesztett kérelmek átiratát. 

 

10.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatóság és Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, továbbá az osztály feladatait 

érintően a Kormányhivatal felé küldött adatszolgáltatásokat, jelentéseket, tájékoztatásokat. 

 

10.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza:  

 

- a közbenső intézkedéseket, 

 

10.3. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 
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foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez, továbbá az osztály 

feladatait érintően a Kormányhivatal felé küldött adatszolgáltatásokat, jelentéseket, tájékoztatásokat. 

 

10.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatás, képzés megkezdéséhez kapcsolódó szakmai alkalmassági, 

foglalkoztathatósági vizsgálatokhoz szükséges beutalókat, 

- a humánszolgáltatások igénybevételéhez szükséges irányító lapokat, 

- az ellátás szüneteltető határozatokat, 

- a közérdekű munka ügyintézésével kapcsolatos ügyeket. 
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11. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Sárospataki Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

11. Sárospataki Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó gyámügyi feladatok esetében 

valamennyi érdemi döntést, továbbá a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és 

polgári peres beadványokat. 

 

11.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

11.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat. 

 

11.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az osztályvezető kiadmányozza a Hatósági és 

Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi érdemi döntést, amelyet a járási 

hivatalvezető nem tartott fenn magának. 

 

11.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza:  

 

- valamennyi közbenső intézkedést. 

 

11.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály osztályvezetője kiadmányozza az osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi 

közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált a hatósági 

állatorvosok és az élelmiszer-biztonsági felügyelők részére. 

 

11.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosa kiadmányozza: 

 

- a helyszíni ellenőrzéseken készített jegyzőkönyveket,  
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- a mintavételi jegyzőkönyveket,  

- az élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról szóló döntést,  

- az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök felhasználásáról szóló döntést,  

- a hatósági eljárás megindításáról szóló döntést,  

- állategészségügyi, járványvédelmi, állatvédelmi és élelmiszer-biztonsági ügyekben a 

helyszínen azonnal hozott döntéseket,  

- az állategészségügyi igazolásokat,  

- a vizsgálati megrendelőket.  

 

11.3.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály élelmiszer-biztonsági felügyelője kiadmányozza: 

 

- a feladatkörébe tartozó helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket,  

- a feladatkörébe tartozó mintavételi jegyzőkönyveket,  

- az élelmiszer fogyaszthatóságának elbírálásáról szóló döntést,  

- a hatósági eljárás megindításáról szóló döntést. 

 

11.4. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

11.4.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket, 

- a hatósági bizonyítvány kiállítását, 

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat, 

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót. 
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12. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

 

12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

12.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Kormányablak Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan 

közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

12.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- a közbenső intézkedések közül az idézést, hiánypótlást, fizetési felszólítást, 

- a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság felé 

küldendő kísérőjegyzékeket. 

 

12.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi 

olyan közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

12.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza:  

 

- a közbenső intézkedések közül az idézést, hiánypótlást, fizetési felszólítást 

 

12.3. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat,, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 
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12.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- az álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos ügyeket, 

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 

- a közbenső intézkedések közül az idézést, hiánypótlást, fizetési felszólítást. 
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13. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Szerencsi Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

13. Szerencsi Járási Hivatal 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

13.1. Kormányablak Osztály 

 

13.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza az okmányirodai és az integrált ügyfélszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos 

valamennyi érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem 

delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

13.1.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást. 

 

13.2. Hatósági Osztály 

 

13.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső 

intézkedést és érdemi döntést.  

 

13.3. Gyámügyi Osztály 

 

13.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a gyámügyi feladatok ellátásával kapcsolatos érdemi döntést. 

 

13.3.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- a közbenső intézkedéseket, 

- az osztály feladatkörébe tartozó polgári peres beadványokat. 

 

13.4. Foglalkoztatási Osztály 

 

13.4.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 
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foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

13.4.2. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 

- a beutalást szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatra a képzésben való részvétel feltételeként. 

 

13.5. Népegészségügyi Osztály 

 

13.5.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Népegészségügyi Osztály feladatkörébe tartozó valamennyi intézkedést és érdemi 

döntést, melyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

13.5.2 A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Népegészségügyi Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- a közbenső intézkedéseket,  

- a helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyveket,  

- a mintavételi jegyzőkönyveket és  

- a helyszínen azonnal hozott döntéseket. 
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14. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

 

Szikszói Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

14. Szikszói Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és polgári peres 

beadványokat. 

 

14.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

14.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- az érdemi döntést nem igénylő, továbbítási feladatkörben keletkezett ügyiratokat. 

 

14.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést. 

 

14.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az osztály ügyintézői kiadmányozzák az 

osztály feladatellátásával kapcsolatos valamennyi közbenső intézkedést. 

 

14.3. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső 

intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez. 

 

14.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 
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- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót. 
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15. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Tiszaújvárosi Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyekben, 

valamint a perképviseleti tevékenység során a kiadmányozási jogot magának tartja fenn. 

 

15.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a kormányablak, illetve okmányirodai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi 

érdemi döntést és közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

15.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- az Európai Egészségbiztosítási Kártya és Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló 

hatósági igazolvány másodlat kiállítását. 

 

15.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Hatósági és  Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi 

olyan közbenső intézkedést és érdemi döntést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az osztály 

ügyintézőihez.  

 

15.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza:  

 

- a közbenső intézkedéseket gyámügyi szakterületen. 

 

15.3. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza a Foglalkoztatási Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi 

döntést, amelyet a járási hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, 

foglalkoztatási szakterületet érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi közbenső 

intézkedést. 
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15.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 

 

- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket, 

- a hatósági bizonyítvány kiállítását,  

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat,  

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót. 
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16. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal vezetője  

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Tokaji Járási Hivatal kiadmányozási rendje 

 

16. Tokaji Járási Hivatal 

 

A járási hivatalvezető a jelen utasítás Mellékletének III. 1. pontjában meghatározott ügyeken túl 

kiadmányozza: 

 

- a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási és polgári peres beadványokat. 

 

16.1. Kormányablak Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Kormányablak Osztály osztályvezetője 

kiadmányozza az okmányirodai és az integrált ügyfélszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos 

valamennyi érdemi döntést és közbenső intézkedést, amelyet a járási hivatalvezető nem delegált az 

osztály ügyintézőihez. 

 

16.1.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a kormányablak ügyintéző kiadmányozza: 

 

- az okmánykiállítás során keletkezett dokumentumokat, 

- az egy lakcímre bejelentkezett személyekről kiállított igazolást, 

- az érdemi döntést nem igénylő, továbbítási feladatkörében keletkező ügyiratokat. 

 

16.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

A járási hivatalvezető kiadmányozza a Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatainak ellátásával 

kapcsolatos valamennyi érdemi döntést. 

 

16.2.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyintézője 

kiadmányozza: 

 

- a közbenső intézkedéseket. 

 

16.3. Foglalkoztatási Osztály 

 

A járási hivatalvezető nevében és megbízásából az osztályvezető kiadmányozza a Foglalkoztatási 

Osztály feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan érdemi döntést, amelyet a járási 

hivatalvezető magának nem tartott fenn, az 5 millió forintot el nem érő, foglalkoztatási szakterületet 

érintő kötelezettségvállalásokat, valamint valamennyi olyan közbenső intézkedést, amelyet a járási 

hivatalvezető nem delegált az osztály ügyintézőihez.  

 

16.3.1. A járási hivatalvezető nevében és megbízásából a Foglalkoztatási Osztály ügyintézői 

kiadmányozzák: 
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- az álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket,  

- a hatósági bizonyítvány kiállítását, 

- a közvetítéshez kapcsolódó iratokat, 

- a közfoglalkoztatásban foglalkoztathatósági szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 

- a közfoglalkoztatás, képzés megkezdéséhez kapcsolódó alkalmassági, foglalkoztathatósági 

szakvéleményhez kapcsolódó beutalót, 

- a humánszolgáltatások igénybevételéhez szükséges belső- és külső irányító lapokat, 

- a közérdekű munka ügyintézésével kapcsolatos ügyeket, 

- más hatóság által igényelt adatkérés teljesítésével kapcsolatos ügyeket, 

- más hatóságot érintő adatközléssel kapcsolatos ügyeket.  
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17. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

3/2021. (I. 29.) utasítása mellékletéhez 

 

Megismerési záradék 

 

Sor- 

szám 

Szervezeti egység 

megnevezése 
Munkatárs neve 

Megismerés 

dátuma 
Munkatárs aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

Jelen utasítást a vezetésem alatt álló valamennyi munkatárs megismerte. 

………………………………………  

szervezeti egység vezetője 


